


10

14

20

40

50

56

54

38

30
ضمن مسايعها لخدمة شريحة االيتام في كربالء 
العتبة الحسينية المقدس���ة تواصل اعمالها إلنجاز 

مجمع مدارس االيتام النموذجية

سفير الدعوة الحسينية 
إشراقٌة تزّين البوابة الشرقية لمسجد الكوفة

أساسياٌت هامٌة 
لتحقيق التربية األسرية السليمة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

لكي ال ننسى جريمة تهديم قبور جّنة 
البقيع

الدين  فخر  )أحمد  السعيد  الشهيِد  روِح  إلى 
حميد مهدي زيني(

ني اسمُع صوَته في كربالَء كأنِّ

ألولى عراقيًا..
جامعُة الزهراِء )عليها السالُم( منارٌة علميٌة 

ُتحّقُق ُحُلَم الكثيراِت

كربالُءُ  في مجلة ناشيونال جيوغرافيك األمريكية عام 1914

االهتمام بنظافة ابرزها
قسم رعاية الحرم الشريف... سبع شعب ذات اعمال مختلفة 

داخل الصحن الشريف وخارجه

نعمة حوائج الناس اليك

َعَم  وا النِّ ِه َعَلْيُكْم َفَلا َتَملُّ اِس ِإَلْيُكْم ِمْن ِنَعِم اللَّ »َحَواِئُج النَّ
َفَتُحوَر ِنَقما«.

اإلمام الحسين )عليه السالم( / المصدر: كشف الغمة في معرفة 
األئمة،ج 2،ص: 32



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إنَّ مواجه������اِت ال�)11( يوم������ًا األخيرة بين أبط������ال المقاومة 
الفلسطينية في غزة مع جيش االحتالل للكيان الصهيوني 
الغاصب، ورغ������م فوارق القوة الواضحة ف������ي الُعدة والعدد 
بينهم������ا؛ إال إن ذلك لم يؤّثر ف������ي نتائج الحرب التي صّبت 
ف������ي خانة المقاومة .. لترس������خ عل������ى أرض الواقع معادالت 

استراتيجية جديدة لم تكن في الحسبان.
 لذل������ك كانت ه������ذه المواجهات خالل تل������ك األيام عصيبة 
على أمة اإلس������الم لدموية العدو واجرام������ه فيما تعّرض له 
ش������عب فلس������طين المظلوم في غزة المحاصرة من أس������باب 
التدمير الوحشي بالقصف المتواصل، وتهديم البيوت على 

ساكنيها األبرياء، واستهداف العزل من المواطنين.
 إن تلك المواجهة البطولية وتغييرها للمعادلة العس������كرية 
في أبس������ط منجزاته������ا قد كس������رت الحواج������ز القديمة.. 
نتيجة صمود وبس������الة أبطال المقاومة في فلسطين ومنها 
كس������ر الحاجز النفس������ي والخذالن المتراكم لدى العرب 
خاصة والمسلمين عامة تجاه قوة جيش العدو اإلسرائيلي 
المزعومة.. المس������نود والمس������لح من قبل قوى كبرى من 

الجبابرة في العالم.
األه������م ف������ي المواجهة الشرس������ة إنه������ا أف������رزت العديد من 
المعطيات الجديدة على الساحتين العربية واإلسالمية، إذ 
لم يعد ُبعُبع اللقيطة اس������رائيل وقوته������ا المزعومة يخيف 
أحدًا، إاّل من ترّس������خ الجبن والهزيم������ة في صميم كيانه 
المهزوز، خاص������ة ممن انس������اق وراء التطبيع بعد وصول 
المعنوي������ات إلى الحضيض.. بتهافت وتس������ابق بعض الحكام 

العرب على التمّسح والذل والعار.
لك������ن الغري������ب إن الجيوش اإلعالمي������ة – مدفوعة الثمن أو 
المغفل������ة -  مازالت تنفخ في أس������طورة م������ا تبّقى من ذلك 
الجي������ش وتل������ك الق������وة، فكما هي ُس������نة الص������راع في كل 
المواجهات يكون الحس������م النهائي لقوة العقيدة على حساب 

عقيدة القوة. 

ُ املوازين  رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ب�سالُة غزَة وتغيرّ
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - نغم المسلماني  

مرتضى اآلوسي ل ضياء أبو الهيل

زهراء حسام الشهربلي ل إيمان صاحب

د. إيمان الكبيسي ل هناء هاشم
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اهلندسية  املشاريع  قسم  كشَف 
والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
عن موعد افتتاح القسم األول من 
جممع سكني تشيده العتبة املقدسة 
يف  السيستاين  السيد  ممثلية  م��ع 

كربالء إلسكان الفقراء.
وأكد املهندس حسني رضا مهدي 
اهلندسية  املشاريع  قسم  رئيس 
امل��ق��دس��ة  احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  يف 
»جملة  مع  هاتفي  اتصال  خ��الل 
االحرار«: »أن أعامل تشييد جممع 

يف  الفقراء  ألسكان  الطيبة  الديار 
السالم(  )عليه  الرضا  االمام  التابع ملؤسسة  املقدسة  كربالء 
اخلريية لإلغاثة واسكان الفقراء التابعة ملمثلية سامحة السيد 

السيستاين )دام ظله الوارف( مستمرة«.
سكنية  دار   )3٦0( من  أكثر  »يضم  املرشوع  أن  إىل  وأشار 

للذكور  وم���دارس  عرصية  وهندسية  فنية  بمواصفات 
من  وعدد  وجامع  صحي  ومستوصف   )٢( عدد  واإلناث 

املنشآت اخلدمية باإلضافة اىل املساحات اخلرضاء«.
افتتاح اجلزء  اهلندسية عن موعد  املشاريع  ونوه رئيس قسم 

األوىل من املرشوع »سيكون هناية العام احلايل«.

كشف قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة عن 
التابع  األيتام  مدارس  مرشوع  يف  اإلنجاز  من  جديدة  نسب 
السالم  حي  منطقة  يف  يقع  ال��ذي  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

بكربالء بأهنا بلغت %50.
تابعته  الفضائية  كربالء  لقناة  عزام  زيد  املقيم  املهندس  وذكر 
جملة )االحرار( أنه »بعد االنتهاء من املرحلة األوىل من صب 
يف  الواقع  األيتام  مدارس  جممع  ملرشوع  الكونكريتية  اهلياكل 
منطقة حي السالم جنوب غرب كربالء، والذي يرشف عليه 
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة« مشريا إىل 
العمل يف  اإلنجاز، وبدئ  متقدمة من  إىل مراحل  أنه »وصل 
املرحلة الثانية التي تعرف باإلهناءات للمدارس الثالث األوىل 

لتسليمها بأقرب وقت ممكن«.
إىل توقفات كثرية بسبب  أن »املرشوع تعرض  وأضاف عزام 

عامليا،  واالقتصاد  األعامل  معظم  شّلت  التي  كورونا  جائحة 
العتبة  تنفذها  التي  االسرتاتيجية  املشاريع  من  املرشوع  وهذا 
احلسينية املقدسة، لكونه سيخدم عددا كبريا من رشحية األيتام 
والفقراء  الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات  شهداء  أبناء  من 

الذين فقدوا الرعاية األبوية«.

بتمويل من المرجعية.. العتبة الحسينية تكشف عن موعد افتتاح 
مجمع سكني لـ)العوائل الفقيرة( 

نسب انجاز جديدة في مشروع مدارس األيتام 
التابع للعتبة الحسينية المقدسة
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تكشف  العين  مؤسسة  ب��األرق��ام.. 
عن التوزيع الجغرافي ألعداد األيتام   

م��ة 
اّ

ال��ع��� فسيل ج��دي��د ف��ي م���وروث���ات 
البسطامي يصدر عن مكتبة
اسية المقدسة   العتبة العباّ

الذين  لأليتام  اجلغرايف  التوزيع  العني  مؤسسة  كشفت 
سيف  السيد  بحسب  املؤسسة،  رعاية  وتشملهم  حتتضنهم 
الدين حممد املتحدث الرسمي باسم مؤسسة العني للرعاية 

االجتامعية التابعة ملكتب املرجعية العليا.
التوزيع اجلغرايف يف عموم حمافظات  ونوه حممد عن مواقع 
العراق من األكثر اىل األقل لغاية شهر نيسان مبينا أن عدد 
االيتام بلغ بحسب احصائية هذا الشهر من ايتام يف بغداد: 
وبابل:  يتيام   )10.59٢( البرصة:  ويف  يتيام،   )1٦.5٢1(
والديوانية:  يتيام،   )5.٢81( قار:  وذي  يتيام،   )٦.٢45(
يتيام،   )4.545( األرشف:  والنجف  يتيام،   )5.053(
 )3.97٦( املقدسة:  وكربالء  يتيام،   )4.173( وواسط: 
يتيام،   )٢.٦75( ودياىل:  يتيام،   )3.004( واملثنى:  يتيام، 
يتيام،   )1.178( نينوى:  و  يتيام،   )٢.٢7٢( وميسان: 
يتيام،   )45٢( الدين:  صالح  و  يتيام،   )713( وكركوك: 
لالنضامم  االنتظار  قوائم  يف  اليزالون  يتيام  و)11٢.٢٢( 
اىل برنامج الكفالة اخلاصة يف املؤسسة«، موضحا أن جمموع 
اآلن  وحتى   ٢00٦ منذ  املؤسسة  احتضنتهم  الذين  االيتام 
بلغ )1٢٢.٦77( يتيام، اكتفى منهم )55.997( واليزال 

)٦٦.٦80( يتيام حتت رعاية املؤسسة.

ودار  ملكتبة  التابع  ال��رتاث  إحياء  مركز  من  حديثًا  ص��َدَر 
اهلدى يف  )أنوار  كتاب  املقّدسة  العّباسية  العتبة  خمطوطات 
املعروف  اهلل  عنايت  بن  للشيخ عيل   ) املرتىض  حترير كالم 
القرن  املحّقة يف  الطائفة  أعالم  أحد  البسطامّي(،  ب�)بايزيد 
مؤّلفاٌت  له  اإلج��ازة،  شيوخ  من  والشيخ  عرش،  احل��ادي 

زادت عىل العرشة بالّلغة العربّية والفارسّية.
وقال األستاذ حممد الوكيل مديُر املركز املذكور: »ُيعّد هذا 
الكتاب املؤلََّف األّوَل الذي يرى النور بطباعٍة قشيبة وحّلٍة 
ما  دّفتيه خالصة  العربّية، وقد ضّم بني  كتبه  رتيبة من بني 
األنبياء(؛  )تنزيه  كتابه  يف  اهلدى  علم  املرتىض  السّيد  أفاده 
م من نسبة الذنوب واملعايص إىل  من بيان معنى ما قد ُيَتوهَّ
األنبياء، وكذا التوفيق بني مشتبهات أفعال األئّمة )عليهم 
واألحاديث  القرآنّية  اآليات  خالل  من  وذلك  السالم(، 

واآلثار املروّية«.
وتابع: »أضاف املؤّلُف الشيخ بايزيد البسطامّي إىل انتخابه 
وجتريده ما التقطه من كتب القوم من الفرائد والفوائد، وما 
مستدِرًكا  بذلك  ويكون  الشواهد،  من  خاطره  يف  حرض 
-علم  موضوعه  يف  فالكتاب  املرتىض،  السّيد  أجوبة  عىل 
الكالم- يأيت بالفائدة املرجّوة منه؛ وهي الرتّقي من التقليد 
يف املسائل االعتقادّية إىل ذروة اليقني، وإرشاد املسرتشدين 
بإيضاح احلّجة هلم، وإلزام املعاندين بإقامة احلّجة عليهم، 

وحفظ أصول الدين عن أن تزلزهلا ُشبه امُلبِطِلني«..

جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

نبذة من بيانات املرجعية الدينية العليا وخطب اجلمعة التي تطرقت اىل اعتداءات الكيان ال�سهيوين 
على ال�سعب الفل�سطيني وغزة

اعداد:حيدر عدنان

الدينية  املرجعية  الذي توليه  الكبري  يف ظل االهتامم االنساين 
عمومًا  العامل  ولشعوب  خصوصًا  العراقي  للشعب  العليا 
قضية  إىل  اجلمعة  وخطب  البيانات  من  العديد  يف  تطرقت 
الصهيوين  الكيان  قبل  من  واملستمرة  املتكررة  االعتداءات 

عىل الشعب الفلسطيني عمومًا وباخلصوص يف قطاع غزة..

ففي بداية عام 2009 بخصوص اهلجوم االرسائييل عىل قطاع 
العليا الشيخ عبد  الدينية  غزة يف فلسطي  بينّ ممثل املرجعية 
الثانية لصالة اجلمعة يف 1-2- الكربالئي يف اخلطبة  املهدي 

العدد )158(  2009 واملنشورة يف جملة االحرار االسبوعية 
يف )11 حمرم 1430هـ املوافق 2009/1/8م( جاء فيها:

يف  املظلوم  الفلسطيني  الشعب  فان  اخ��واين  تعلمون  )كام 
ايام اىل هجمة ارسائيلية رشسة  قطاع غزة يتعرض منذ عدة 
مئات  سقوط  عن  االن  حلد  اسفرت  متواصلة  واعتداءات 
الوحيش  اهلجوم  هذا  وسبق   .. وجريح  شهيد  بني  الضحايا 
حصار خانق استمر لعدة اشهر وتسبب يف مزيد من املعاناة 
انسانية  ظروف  خلق  إىل  وأدى  املظلوم  الفلسطيني  للشعب 
يمس  ما  وسائر  والوقود  والدواء  الطعام  لقلة  نتيجة  صعبة 

حياة املواطنني.
وقد اصدر مكتب سامحة اية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني 

السيستاين – دام ظله الوارف – بيانا بنّي فيه: 
إن تعابري اإلدانة واالستنكار ملا جيري من جرائم بحق الشعب 
ال  والكلامت  باأللفاظ  معهم  والتضامن  املظلوم  الفلسطيني 

تغني شيئا امام حجم املأساة املروعة التي يمر هبا هذا الشعب.
كام طالب البيان من االمتني العربية واالسالمية باختاذ مواقف 
الظامل،  احلصار  وكرس  املتواصل  العدوان  هذا  لوقف  عملية 
املأساة  هذه  عينيه  بأم  يرى  ال��ذي  ال��دويل  املجتمع  نطالب 
اهلجوم  هلذا  ضحايا  والشيوخ  والنساء  االطفال  وسقوط 
عدوانه  إليقاف  الصهيوين  الكيان  عىل  الضغط  املتوحش 
الوحيش كام نطالب املنظامت االنسانية االرساع بتقديم كل ما 

يمكن من مساعدات انسانية من الغذاء والدواء(.

لصالة  الثانية  اخلطبة  يف  العليا  املرجعية  ممثل  تطرق  ايضًا 
اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 9-1-2009 واملنشورة 
يف جملة االحرار العدد )159( يف )18 حمرم 1430هـ املوافق 

2009/1/15م( وجاء فيها:
)االمر الثاين حول الوضع الفلسطيني: اقول هناك حالة عامة 
احلالة  وهذه   ،) االنسانية  احلالة   ( تسمى:  العامل   عموم   يف 
ومهام  تكن  مهام  احلي  الضمري  ويرفضها  هلا  يتقزز  االنسانية 

تكن ديانته ومذهبه واعتقاد الطرف املقابل.
يتأثر بمؤثرات  اهلل جعل يف االنسان رمحة وجعل فيه ضمري 
االطفال  فهذه  تنقلب،  احل��االت  بعض  يف  املؤثرات  وهذه 
حترك  ان  بد  ال  الكبار  والرجال  والنساء  غزة  يف  فلسطني  يف 
الضمري العاملي، ال بد ان حترك الوجدان بعيدا عن السياسة 
هناك  انسانية،  حالة  عن  احتدث  فانا  اشبه  وما  والتحالفات 
جملس يف العامل يسمى جملس االمن الدويل وهناك منظمة يف 

ّ
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هو  واملؤسسات  املجالس  هذه  دور  املتحدة  االمم  تسمى  العامل 
قرار  صدر  اليوم  وظيفتها،  من  جزء  االبرياء  حياة  عىل  احلفاظ 
عىل  تطبيقه  آليات  ماهي  نعلم  ال  غامض  قرار  االمن  جملس  من 
وأود   ، غزة  يف  االخوة  سيتحملها  التي  املعاناة  وماهي  االرض 
للقربة  االساس  بالدرجة  معنيون  العرب  االخوة  بأن  اقول  ان 
وقوف  من  فالبد  املشرتكة  والثوابت  املشرتكة  الروابط  ولوجود 
املجتمع الدويل وقفة تتناسب مع مسؤوليتهم وايضا تتناسب مع 

حجم الدمار الذي هم فعال االن فيه.
املسؤولية  بمستوى  االخوة  يكون  الن  صادقة  دعوة  ادعو  وانا 

لوقف هذا الدمار الشامل وحماسبة املعتدين(.
املهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  اجلمعة  لصالة  الثانية  اخلطبة  ويف 
العدد  االحرار  جملة  يف  واملنشورة   2009-1-16 يف  الكربالئي 

)160( يف )26 حمرم 1430هـ املوافق 2009/1/22م( :

املظلوم  الفلسطيني  والشعب  اسابيع  ثالثة  من  اكثر  مضت  )قد 
الكيان  قبل  من  وحيش  بربري  هلجوم  يتعرض  غزة  قطاع  يف 
السن  وكبار  والنساء  االطفال  من  املئات  فيه  ويسقط  االرسائييل 
 )1000( من  اكثر  الشهداء  عدد  بلغ  حيث  اهلجوم  هلذا  ضحايا 
املوقف  ي��زال  وما  جريح   )5000( من  اكثر  واجلرحى  شهيد 
املؤسف  ومن   .. عليه  حيسدون  ال  وضع  يف  واالسالمي  العريب 
فعىل الرغم من كثرة عدد وعديد العرب واملسلمني مل يصدر حلد 
االن أي موقف فعال يؤدي اىل ايقاف هذه املجزرة ونحن نطالب 
هذه  إليقاف  والفعال  اجلاد  التحرك  واالسالمية  العربية  الدول 
ولو  االنسانية  املساعدات  لتقديم  اجلهود  بذل  وكذلك  املجزرة، 

بحدها االدنى ...(.

ويف عام 2010 وبخصوص االعتداء اآلثم للكيان الصهيوين عىل 
الثانية لصالة  اسطول احلرية ذكر ممثل املرجعية الدينية يف اخلطبة 
 ،2010-6-4 يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  اجلمعة 
العدد )232( يف )26 مجادى االخرة  واملنشورة يف جملة االحرار 

1431هـ املوافق 2010/6/10م( :
)اود ان ابي لإلخوة واالخوات ما ييل :

االمر االول :
1- لقد قام الكيان الصهيوين  باعتداء آثم واجرامي عىل اسطول 
وهذا  االبرياء،  املواطنني  من  عدد  ضحيته  ذهب  الذي  احلرية 
لنرصة  غزة  اىل  قدموا  ابرياء  مواطنني  استهدف  قد  االعتداء 
الشعب الفلسطيني ومل يكونوا حيملون أي سالح حتى يواجهوا 
وكان  آخرين،  وجرح  منهم  جمموعة  وقتل  اآلثم  االعتداء  هبذا 
االعتداء يف املياه الدولية التي ختضع لقوانني دولية تضمن سالمة 
العليا تستنكر وتدين  الدينية  املواطنني.. ان املرجعية  مثل هؤالء 
املواطنني  استهدف هؤالء  الذي  اآلثم واالجرامي  هذا االعتداء 

االبرياء.
٢- مما يؤسف له بل هو أمر خمجل ان بعض الدول الكربى التي 
إدانة  قرار  إصدار  حتى  متنع  االنسان  حقوق  عن  الدفاع  تّدعي 
بحق هذا العمل اآلثم، ومتنع تشكيل جلنة حتقيق دولية لتشخيص 
اسباب احلادث ومالبساته بذريعة ان هذه االمور ال حتيي املوتى، 
ولو كانت هناك دولة اخرى غري ارسائيل قد قامت بعمل ادنى من 
هذا العمل لسارعت هذه الدول الكربى اىل االدانة بل وتشكيل 
الدولة  تلك  عىل  املختلفة  العقوبات  واصدار  دولية  حتقيق  جلنة 

وغري ذلك من االجراءات الظاملة.
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واستخفافها  االعتداءات  هذه  مثل  يف  ارسائيل  متادي  ان   -3
من  ناشئ  جانبها  اىل  الكربى  الدول  بعض  ووقوف  باآلخرين 
اننا  مع   .. واملسلمون  العرب  نحن  فينا  وعيب  وضعف  عجز 
والصمود  واملواجهة  والعزة  القوة  عنارص  من  الكثري  نحمل 
لنا  به وجعل  تعاىل علينا باإلسالم وأعّزنا  .. فنحن قد مّن اهلل 
غرينا  يملكها  ال  التي  تعاىل  باهلل  االيامن  بنعمة  والقوة  الرفعة 
بنرصه  ووثقنا  تعاىل  اهلل  عىل  توكلنا  ولو  كثرية  بثروات  وأمّدنا 
ابتعدنا عن اهلل  الكثري، ولكننا  نفعل اليشء  ان  وتأييده ألمكننا 
توكلنا عىل  اليها، وصار  وركّنا  بالدنيا وحطامها  وتعّلقنا  تعاىل 
خذلنا  ان  النتيجة  فكانت  وتقدمنا  حلاميتنا  الكربى  الدول  هذه 

اهلل تعاىل وعّرضنا اىل هذا الذل واهلوان.
4- ان بقاء االمور هكذا واستمرار حرمان الشعب الفلسطيني 
من ابسط حقوقه وترك هؤالء املعتدين اآلثمني يرتكبون اجلرائم 
ويف نفس الوقت وقوف بعض الدول الكربى إىل جانبها سيؤدي 
إىل مزيد من العنف وتعقيد القضية الفلسطينية وعدم االستقرار 
يف املنطقة بل ربام إىل املزيد من التطرف بحق هذه الدول الكربى 

وغريها ...(.
الفلسطيني  للشعب  الدينية  املرجعية  باركت   2012 عام  ويف 
لصالة  الثانية  اخلطبة  يف  وكرامة  وعــزة  نرص  من  حققوه  ما 
حمرم   /8 يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  بامامة  اجلمعة 
واملنشورة يف جملة  املوافق 2012/11/23م  احلرام/1434هـ 
االحرار االسبوعية العدد )361( يف )14 حمرم احلرام 1434هـ 

املوافق 2012/11/29م(:
)ما يتعلق بام تعّرض له الشعب الفلسطيني يف غزة فبعد ثامنية 
ايام من القصف الوحيش من الكيان الصهيوين للمباين السكنية 
الفلسطينيني  املواطنني  من  املئات  وج��رح  وقتل  واحلكومية 
روح  بفضل  غزة  يف  الفلسطيني  الشعب  متكن  فقد  االبرياء 
التضحيات  وبذل  حيملها  التي  والصمود  واالرصار  املقاومة 
روح  خ  ويرسِّ ه  كلِّ الفلسطيني  للشعب  نرصًا  حيقق  ان  الكبرية 
يعطي  وان  الكيان  هذا  وغطرسة  جلربوت  واخلضوع  الرفض 
ما  اذا  اهدافه وامانيه  ان حيقق  قادر عىل  الشعب  ان هذا  االمل 

للخضوع  والرفض  والصمود  والصرب  املقاومة  قيم  ترسخت 
للظلم واالستكبار الصهيوين، ويف نفس الوقت الذي نسأل اهلل 
تعاىل الرمحة لشهداء غزة والشفاء جلرحاهم نبارك هلم ما حققوه 

من نرص وعزة وكرامة بفعل هذه التضحيات..(.
اخلطبة  يف  الدينية  املرجعية  تطرقت  ايضًا   2014 عــام  ويف 
يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  اجلمعة  لصالة  الثانية 
واملنشورة  2014/7/25م  املوافق  26/رمضان/1435هـ 
يف  1435هــــ  ــوال  ش  3( يف   )448( العدد  االحـــرار  جملة  يف 

2014/7/31م( :
قطاع  يف  املدنيني  ضد  االرسائييل  الكيان  جرائم  استمرار  )ان 
غزة وعدم حترك املجتمع الدويل واالسالمي والعريب بام يناسب 
الشعب  جتاه  واضحًا  تقصريًا  يعد  اجلرائم  هلذه  حد  لوضع 
يواجه  الشقيق  الشعب  هذا  ان  املؤسف  ولكن  الفلسطيني. 
االحتالل واالعتداء والظلم بكافة اشكاله منذ عقود من الزمن 

وال رادع وال مانع(.
وآخرها  الصادرة  والبيانات  اخلطب  من  العديد  اىل  باإلضافة 
ه( حول  البيان الصادر من مكتب املرجع الديني األعىل )دام ظلنّ
ة بتاريخ 29/ شهر رمضان  املواجهات اجلارية يف فلسطي املحتلنّ

/1442 هـ واملوافق 2021/5/12م، والذي نصه :

القاطعة  مساندهتا   - أخ��رى  مرة   - الدينية  املرجعية  )تؤكد 
للشعب الفلسطيني األيّب يف مقاومته الباسلة للمحتلني، الذين 
أخرى  اجزاء  من  اراضيه وهتجريه  من  املزيد  اىل قضم  يسعون 
من القدس الرشيف، وتدعو الشعوب احلرة اىل دعمه ونرصته 

يف اسرتجاع حقوقه املسلوبة.
األقىص  املسجد  ساحات  تشهدها  التي  العنيفة  املواجهات  ان 
وسائر االرايض املحتلة هذه االيام تظهر بال شك مدى صالبة 
الفلسطينيني يف مواجهة االحتالل الغاشم واعتداءاته املستمرة 

وعدم ختّليهم عن أراضيهم املغتصبة مهام غلت التضحيات.
نسأل اهلل تعاىل أن يعينهم ويمّدهم بنرص منه وما النرص اال من 

عند اهلل العزيز احلكيم(.



التي  التجارة  أحكام  يتعّلم  أن  للمكّلف  يستحّب   :47 مسألة 
يف  الوقوع  معرض  يف  كان  إذا  ذلك  عليه  جيب  بل  يتعاطاها، 
صّحة  يف  شّك  وإذا  التعّلم،  ترك  بسبب  إلزامّي  تكليف  خمالفة 
معاملة وفسادها بسبب اجلهل بحكمها مل جيز له ترتيب آثار أيٍّ 
من الصّحة والفساد، فال جيوز له الترّصف فيام أخذه من صاحبه 
ولو  االحتياط  أو  التعّلم  إّما  عليه  يتعنّي  بل  إليه،  دفعه  فيام  وال 
بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالترّصف يف املال املأخوذ 

منه حّتى عىل تقدير فساد املعاملة جاز له ذلك.
مسألة 48: يستحّب أن يساوي بني املبتاعني يف الثمن، فال يفرق 
بني املامكس وغريه بزيادة السعر يف األّول أو بنقصه، أّما لو فّرق 
فال  ونحوها  والتقوى  والعلم  كالفقر  رشعّية  ملرّجحات  بينهم 
النادم، وأن يتشّهد الشهادتني عند  بأس به، ويستحّب أن يقيل 
اجللوس يف السوق للتجارة، وأن يكرّب اهلل تعاىل عند العقد، وأن 

يأخذ الناقص ويعطي الراجح.
وكتامن  هلا،  املشرتي  وذّم  سلعته،  البائع  مدح  يكره   :49 مسألة 
العيب إذا مل  يؤّد إىل ِغّش وإاّل حرم كام تقّدم، واحللف يف املعاملة 
إذا كان صادقًا وإاّل حرم، والبيع يف املكان املظلم الذي يسترت فيه 
العيب بل كّل ما كان كذلك، والربح عىل املؤمن زائدًا عىل مقدار 
الفجر  احلاجة، وعىل املوعود باإلحسان، والسوم ما بني طلوع 
وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غريه واملعاملة مع من 

مل ينشأ يف اخلري واملحارفني.
لطلب  النداء  وقت  والزيادة  العقد،  بعد  الثمن  تنقيص  وطلب 
الزيادة أّما الزيادة بعد سكوت املنادي فال بأس هبا، والتعّرض 
للكيل أو الوزن أو العّد أو املساحة إذا مل  حيسنه حذرًا من اخلطأ، 

والدخول يف سوم املؤمن بل األحوط استحبابًا تركه، واملراد به 
الزيادة يف الثمن الذي بذله املشرتي أو بذل مبيع له غري ما بذله 
البائع مع رجاء متامّية املعاملة بينهام، فلو انرصف أحدمها عنها أو 

علم بعدم متامّيتها بينهام فال كراهة.
وكذا لو كان البيع مبنّيًا عىل املزايدة، وأن يتوّكل بعض أهل البلد 
ملن هو غريب عنها بل األحوط استحبابًا تركه، وتلّقي الركبان 
الذين جيلبون السلعة، وحّده إىل ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ 
ويعّم  قصد،  بال  ذلك  اّتفق  لو  وكذا  كراهة،  فال  فراسخ  أربعة 

احلكم غري البيع من املعامالت كالصلح واإلجارة ونحومها.
مسألة 50: االحتكار - وهو حبس السلعة واالمتناع من بيعها 
املسلمني ومن  القيمة مع حاجة  إذا كان النتظار زيادة  - حرام 
حبس  منه  وليس  إليها،  املحرتمة  النفوس  سائر  من  هبم  يلحق 
وحوائج  حوائجه  يف  استعامهلا  أراد  إذا  الغالء  زمان  يف  السلعة 
وخيتّص  االضطرار،  عند  املحرتمة  النفوس  حلفظ  أو  متعّلقيه 
احلكم بالطعام، واملراد به هنا القوت الغالب ألهل البلد، وهذا 
خيتلف باختالف البلدان، ويشمل احلكم ما يتوّقف عليه هتيئته 
ْمن  والسَّ كامللح  مقّوماته  من  يعّد  ما  أو  الطبخ  كالوقود وآالت 
ونحومها، والضابط هو َحبُس ما يرتّتب عليه ترك الناس وليس 

هلم طعام.
إليه  حيتاج  ما  مطلق  يف  االحتكار  ترك  استحبابًا  واألح��وط 
النهي  وجيب  ونحوها،  واألدوية  واملراكب  واملساكن  كاملالبس 
عن االحتكار املحّرم بالرشوط املقّررة للنهي عن املنكر، وليس 
للناهي حتديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره 

جمحفًا بالعاّمة ُألزم عىل األقّل الذي ال يكون جمحفًا.
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ضمن مساعيها لخدمة شريحة األيتام

الى الجنوب الغربي لمحافظة كرب�ء المقدس���ة وعلى بعد )7( كليو مترات  تقريبا عن مركز المدينة 
القديمة تواصل االمانة العامة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة اعمال مشروع مجمع مدارس االيتام 
النموذجي عبر اياٍد عراقية من شركة ارض القدس الهندسية للمقاوالت وتحت اشراف قسم المشاريع 

الهندسية في العتبة المطهرة.
ويعد مش���روع مدارس االيتام الواقع في منطقة حي الس����م في محافظة كرب�ء المقدسة على 
مس���احة )10( دونمات احد المش���اريع الخدمية والخيرية التي تقدمها العتبة المطهرة خدمة لش���ريحة 
االيت���ام، ويضم س���ت مدارس ابتدائية ومتوس���طة واعدادية، ث�ث منها للبنين وبنف���س العدد للبنات، 

اضافة الى بناية لرياض االطفال وملعب مغلق وترفيهية للطلبة.

العتبة الحسينية المقدسة تواصل أعمالها إلنجاز 
مجمع مدارس األيتام النموذجية
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ويعد مرشوع مدارس االيتام الواقع يف منطقة حي الس��الم 
يف حمافظة كربالء املقدس��ة عىل مس��احة )10( دونامت احد 
املشاريع اخلدمية واخلريية التي تقدمها العتبة املطهرة خدمة 
لرشحية االيتام، ويضم س��ت م��دارس ابتدائية ومتوس��طة 
واعدادية، ث��الث منها للبنني وبنفس العدد للبنات، اضافة 

اىل بناية لرياض االطفال وملعب مغلق وترفيهية للطلبة.
وللحدي��ث اكثر حول هذا املرشوع وم��ا حيتويه من بنايات 
وقاعات دراس��ية لرشحية االيتام حتدث لن��ا املهندس املقيم 
عىل املرشوع من قسم املش��اريع اهلندسية يف العتبة احلسينية 
املقدس��ة املهن��دس زي��د ع��زام قائ��ال: ُيقام م��رشوع جممع 
مدارس االيتام التابع للعتبة احلس��ينية املقدسة عىل مساحة 
)10( دونامت  يف منطقة حي الس��الم جنوب غرب حمافظة 
كربالء، ويضم س��ت م��دارس نموذجية، ث��الث مدارس 

منه��ا للبنني وبنفس العدد للبن��ات، يصاحبها ادارة مركزية 
للمجمع، وادارة مصّغرة لكل مدرس��ة، كام حيتوي املجمع 
ع��ىل بناي��ة لري��اض االطفال وع��ىل مركز صح��ي ومرأب 
للسيارات وملعب مغلق بمس��احة تقارب )1.000( مرت 

مربع ومناطق خرض.
حمتويات املرشوع

واض��اف ع��زام: »ان بداي��ة العم��ل يف امل��رشوع كان��ت يف 
٢019/9/1 حي��ث تم وضع حجر االس��اس وبعد ذلك 
متت املبارشة بالعمل من قبل رشكة ارض القدس اهلندسية 
للمقاوالت وحتت ارشاف قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة 
احلسينية املقدسة، وجاء العمل عىل ان تكون البناية الواحدة 
تضم اربع��ة طوابق اضافة اىل الطابق االريض، وبمس��احة 
)850( م��رتا مربع��ا للطابق الواح��د، لذا احت��وى الطابق 
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االريض يف كل مدرس��ة ع��ىل كافترييا 
والطاب��ق  واس��تعالمات،   )٢( الع��دد 
االول والثاين والثالث عبارة عن صفوف 
وخمتربات ومكتبة وخمترب حاسبات، والطابق 
الراب��ع واالخري م��كان للصالة )مص��ىل(، فيام 
بلغت مساحة روضة االطفال )750( مرتا مربعا 
واملس��احة االداري��ة املركزي��ة )٦50( م��رتا مربعا، 
وس��تكون تل��ك البنايتان اضاف��ة اىل القاع��ة الرياضية 
والرتفيهية واملناطق اخلرض احلاجز او القاطع بني املدارس 

املخصصة للبنني وقريناهتا املخصصة للبنات.
مشريا اىل ان حسب توجيهات قس��م الرتبية والتعليم يف العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة ج��اء العم��ل ع��ىل بن��اء )٦ � 7( صفوف يف 
الطابق الواحد ليكون استيعاب املدرسة حوايل )٦00( طالب، 
وس��تكون املدارس الس��ت يف املجمع مقسمة اىل ثالث مراحل 

)ابتدائية ومتوسطة واعدادية(«.
م��ن جانبه حتدث املهندس س��الم س��عدون س��لامن مدير تنفيذ 
مرشوع جمم��ع مدارس االيتام من الرشك��ة املنفذة رشكة ارض 
الق��دس اهلندس��ية للمق��اوالت: »ان التصمي��م جاء من قس��م 
املش��اريع اهلندس��ية يف العتبة املطه��رة وهي اجله��ة املرشفة عىل 
امل��رشوع، والتنفي��ذ م��ن قب��ل رشك��ة ارض القدس اهلندس��ية 

للمقاوالت، وبأد عراقية مائة باملائة.
مميزات مدارس االيتام

وتاب��ع س��لامن: »تعد ه��ذه املدارس م��ن املؤسس��ات التعليمية 
والنموذجية من حيث التصميم اهلنديس هلا واخلدمات املتوفرة، 
حيث حتتوي كل املدرسة عىل منظومة تربيد رئيسية ومن مناشئ 
عاملي��ة رصينة تالئم االجواء العراقية وتتحمل درجات احلرارة 
املرتفعة وبالعكس، فضال عن توفري املصاعد وس��المل الطوارئ 

ومنظومات االنذار واالطفاء.
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تأثري اجلائحة
واردف: »من��ذ ان مت��ت املب��ارشة الفعلي��ة يف امل��رشوع  بتاريخ 
٢019/9/1 وبوت��رية كان العم��ل متواص��ال وبوترية جيدة، 
اال ان جائح��ة كورونا التي عصفت باغل��ب بلدان العامل ومن 
بينه��ا العراق اثرت بانخف��اض تلك الوت��رية، وتوقف العمل 
ألشهر ليس��ت بالقليلة التزاما بتوصيات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة وتوصيات املرجعية الدينية العليا.
نسب االنجاز

وارسد: »ان نسبة انجاز املرشوع بالكامل تصل اىل 50%، وقد 
ت��م اهن��اء منظومات التربي��د بالكامل ولكن مل تش��غل لغرض 
الفحص بس��بب التسلس��ل العميل املتبع يف املرشوع ، وس��يتم 
فحصه��ا وهتيئته��ا للتش��غيل بع��د ان يت��م ربطه��ا باملحوالت 
الكهربائية، بعد اكتامل هذه البنايات و االهناءات س��يتم تزويد 

املدارس باألثاث والسبورات احلديثة 
كي  يكون املرشوع متكامال ونموذجيا 

وحس��ب ما طلبه قسم الرتبية والتعليم يف 
العتبة احلسينية املقدسة.

ون��وه س��لامن اىل ان العمل يف امل��رشوع كان يف 
بع��ض االحيان يس��تمر من )10 اىل 1٢( س��اعة 

يوميا اال ان العمل الطبيعي يكون عادة )8( ساعات.
خامت��ا حديثه باإلش��ارة اىل ان يف الوقت الراهن  تم فيه 

اكامل اهليكل الكونكريتي ل��كل البنايات والتقطيع بقيت 
فقط بنايتان، يف منظومات التربيد واالنذار واملصاعد العمل 

مس��تمر وبق��ى جتهيز حم��والت الكهرباء وفح��ص املنظومات 
وتكون جاهزة للعمل«.
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قسم رعاية الحرم الشريف 
سبع شعب ذات أعمال مختلفة داخل الصحن الشريف وخارجه

مما الشك فيه ان قسم رعاية الحرم الشريف التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 

يقدم اعماال وخدمات متنوعة للزائرين الكرام بما يناس���ب حجم وقدس���ية المكان الش���ريف، 

فقد اخذ هذا القس���م على عاتقه أعمال الغس���ل والتنظيف الدورية الخاصة بداخل الصحن 

وخارجه كذلك صيانة المفروشات وفرشها الى غير ذلك... ولمعرفة المزيد عنه التقينا رئيس 

القسم منتظر الحمداني وخرجنا معه بالحصيلة التالية.

االهتمام بالنظافة أبرزها..
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سبع شعب عاملة
يض��م قس��م رعاية احلرم الرشيف بني طياته س��بع ش��عب 
وهي: )الش��عبة االدارية، ش��عبة النظافة، شعبة املكتبات، 
شعبة التصحيف، شعبة معمل غسل السجاد والبطانيات، 
ش��عبة الصيانة، شعبة مهام الرساديب االربعة(، لكل منها 
اع��امل يومي��ة خمتلفة، وبالنس��بة لش��عبة التصحي��ف فأهنا 
استحدثت عام ٢0٢0 بعد ان كانت وحدة تابعة اىل شعبة 
املكتبات، فقد اخذت عىل عاتقها إعادة تأهيل وتصحيف 

ما يقارب ال� )15.000( كتاب وتوحيدها.
مهام الشعبة االدارية

للش��عبة مهام عديدة هي: )متابعة تنفيذ اخلطط املرس��ومة 
لتنفيذ االع��امل اليومية الداخلية للقس��م واخلطط اخلاصة 

بالزيارات واملناس��بات ومراحل انج��از االعامل اخلارجية 
للقس��م من خ��الل تقدي��م تقاري��ر يومية جلمي��ع االعامل 
املنجزة من قبل كافة الشعب وكذلك املوقف اليومي لكافة 
املنتس��بني، متابعة الش��ؤون املالية للقس��م وأمهها الشؤون 
اخلاصة باستالم السلف والوصوالت لتصفيتها وتسويتها 
كسلف القسم اخلاصة برشاء السجاد الصناعي والكاربت 
لف��رش الصحن واحل��رم الرشيف واملداخ��ل والرساديب 
وكذلك رشاء أقداح املياه البالس��تيكية وأكياس النفايات 
واخلاص��ة بوص��والت وق��ود عج��الت القس��م وكذلك 
اخلاص��ة باملنتس��بني كمتابع��ة التكاف��ل االجتامع��ي هل��م 

ورواتبهم والشؤون التقاعدية وغريها.
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شعبة النظافة 
ه��ذه الش��عبة تضم وحدت��ني مها )وح��دة داخل احلرم 
الرشي��ف بدورها تت��وىل تنفيذ مهام قس��م رعاية احلرم 
الرشي��ف اخلاص��ة بالنظاف��ة املس��تمرة وادارة ونظاف��ة 
املخازن التابعة للش��عبة، وحدة الف��رش وبدورها تدير 

أربعة خمازن ويبارش كادرها مهامه بثالث وجبات(.
شعبة املكتبات

وتضم ثالث وحدات ت��ؤدي عملها عىل نحو التكامل 
ويك��ون تقس��يم العمل في��ام بينه��ا مكانيا فق��ط وهذه 
الوح��دات هي )وحدة احلرم الرشيف، وحدة الصحن 
الرشي��ف، وح��دة احلائ��ر احلس��يني(، وتق��وم ش��عبة 
املكتب��ات من خ��الل ه��ذه الوح��دات بالعناي��ة التامة 
بالكت��ب باختالفه��ا وتتوىل تنظيف حم��ال وجودها من 
املكتبات اجلدارية والذهبية وغريها وفيام ييل بعض من 

تلك املهام.

شعبة التصحيف
استحدث هذه الشعبة عام ٢0٢0م بعد ان كانت وحدة 
تابعة لشعبة املكتبات من تاريخ ٢017/8/18م وهو 
موعد اس��تحداثها كوحدة, بعد هتيئة موقع خاص هلا يف 
حملة باب الطاقة أنجزته شعبة الصيانة التابعة اىل قسمنا 
ويتمثل الغرض من هذه الوحدة باملحافظة عىل الكتب 
التابع��ة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة من التل��ف والضياع 
وبالتايل التكاليف املالية الباهظة املرصوفة لرشاء الكتب 
لتعويض النقص الناتج عنهام حيث كانت ترمى الكتب 
التالفة يف االهنر وكذلك جتهز هبا اجلوامع واحلس��ينيات 
وغريه��ا أما يف الوقت احل��ارض فقدتم القضاء عىل هذه 
الظواه��ر بإع��ادة  تأهيل الكت��ب وتصحيفها وجتليدها 
ومعاجل��ة اس��باب التل��ف وتوثيقه��ا باللوك��و اخلاصة 
بشعار العتبة احلسينية املقدس��ة لتظهر بالصورة الالئقة 

بمحل وجودها.
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حيث متت اع��ادة تأهيل وتصحيف اكث��ر من ) 15,000( 
ال��ف كت��اب وتوحي��د املصاح��ف املوج��ودة يف الصحن 
واحل��رم الرشيف وكذل��ك احلائر والرسادي��ب واملكتبات 
اجلداري��ة والذهبي��ة والعمل جاِر عىل توحي��د بقية الكتب 
م��ن ضياء الصاحل��ني ومفاتيح اجلن��ان وغريها خدمة اليب 

االحرار )عليه السالم(.
شعبة معمل غسل السجاد والبطانيات

تقع الش��عبة يف جممع املخازن العامة قرب السيد اسامعيل، 
وهتت��م بالغس��ل والتنظي��ف جلمي��ع املفروش��ات وبكافة 
انواعه��ا من )الس��جاد، الكارب��ت، البطانيات، الس��تائر، 
االريك��ة، االحرامات، العبي النس��ائية التابع��ة اىل مواقع 
دخول النس��اء )التفتيش(، وغريها من املفروشات التابعة 
للعتبة احلس��ينية املقدسة واحلسينيات واملواكب(، وكذلك 
طلبات الغسل التابعة للحش��د الشعبي املقدس واجلوامع 
وغريها من طلبات الغس��ل احلاصلة ع��ىل املوافقة اخلاصة 
بالغس��ل, حيث تقوم الشعبة باستالم املفروشات وتنظيفها 

م��ن الغبار وغس��لها وتعطريها وجتفيفه��ا يف عملية طويلة 
تس��توجب العناية واحلذر الشديد بتلك املفروشات تالفيا 
لتلفه��ا أو ضياعه��ا أو اختالطها مع طلبات بقية االقس��ام, 
ثم تنق��ل ملكان اخر لتعريضها ألش��عة الش��مس والتهوية 
للعناي��ة هبا عىل أكمل وجه  واملحافظة عليها وخزهنا مؤقتا, 
بغية تس��ليمها اىل اجلهات صاحبة الطلب كام تتوىل غس��ل 
الكاربت االمح��ر املفروش خالل زيارة عاش��وراء وزيارة 
ثال��ث االم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم( وكذل��ك الزيارة 

االربعينية.
شعبة الصيانة

وتضم نخبة من املنتس��بني ذوي اخلربة والكفاءة يف عملهم 
حيث يتن��وع كادرها بني )النجارين واحلدادين واللحامني 
واخلياط��ني  الديك��ور  وفني��ي  والس��باكني  والصباغ��ني 
والكهربائي��ني والس��ائقني( وتتوىل انجاز اه��م وابرز مهام 
القسم حيث يقع عىل عاتقها الغسل الدوري للقبة السامية 
اليب االح��رار )علي��ه الس��الم( وكذلك النظافة والغس��ل 
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الدوري للمنارتني املباركتني كام تتوىل تلبية خمتلف طلبات 
الصيانة التابعة للقس��م عامة وكذل��ك بعض مهام الفرش 

كام تقوم بإنجاز االعامل خارج الصحن الرشيف.
شعبة مهام الرساديب االربعة

اس��تحدثت مؤخ��را نتيج��ة لزيادة مه��ام القس��م وافتتاح 
الرسادي��ب داخ��ل الصحن الرشيف وم��ا يرتتب عليه من 
زيادة احلاجة ألعامل التنظيف للس��جاد املوجود وجدران 
وارضي��ة الصح��ن الرشيف واالدام��ة اليومية للش��بابيك 
املقدس��ة واملكتب��ات اجلداري��ة والذهبية وتلبي��ة الزيادة يف 
الطلب عىل الكتب باختالف انواعها وادامتها بالتعاون مع 
شعب القسم كافة كل حسب تبعية املواد له كام تم ختصيص 
منتسبني للتكبري للصالة اليومية ويف مجيع الرساديب حيث 
اس��تحدثت لتلبي تلك املهام وكذلك متابعة نظافة السالمل 
الكهربائية وتشغيلها واطفائها بالتعاون مع وحدة املصاعد 
التابعة اىل قسم املش��اريع اهلندسية، ومن مهام هذه الشعبة 

أيضا الغسل الدوري واالدامة للرساديب.

مهام القسم
وبش��كل عام ف��ان للقس��م مهام عدي��دة هي: )ال غس��ل 
والتنظي��ف ال��دوري للقبة الس��امية واملنارت��ني الرشيفتني 
لسيد الش��هداء )عليه الس��الم( حيث يس��تمر الغسل ملدة 
اربع��ة اي��ام مطل��ع كل ش��هر، والتنظيف اليومي املس��تمر 
لش��بابيك األرضح��ة املقدس��ة كاف��ة داخل احل��رم املطهر 
وكذل��ك داخ��ل الرسادي��ب وذل��ك بإزال��ة الغب��ار عنها 
ومس��حها، التنظيف اليومي املستمر لكافة قواطع وممرات 
ومداخ��ل الصح��ن واحل��رم الرشي��ف واجل��دران، مج��ع 
قط��ع القامش من اع��ىل االرضحة املقدس��ة واملربوطة فيها 
وتس��ليمها لغرفة الت��ربك التابعة لقس��م اهلداي��ا والنذور، 
وكذل��ك التنظي��ف املس��تمر لس��قف الصح��ن الرشي��ف 
وتنظيف الس��قف الزجاجي للح��رم املطهر وايضا تنظيف 
الزج��اج املحيط باحل��رم الرشي��ف من الداخ��ل واخلارج 
بواس��طة الرافعات الكهربائية، وغسل وتنظيف قبة مدينة 
االمام احلس��ن )عليه الس��الم( للزائرين، واإلدامة اليومية 
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لس��طح الصحن واحل��رم الرشي��ف ومجع النفاي��ات، رفد 
الصح��ن واحلرم الرشي��ف واحلائر احلس��يني والرساديب 
بالكت��ب املختلف��ة واالدعية والزيارات متاش��يا مع احلاجة 
هلا وحس��ب املناس��بات الدينية من خ��الل جتهيز املكتبات 
اجلدارية والذهبية املوجودة واملداخل والعمل عىل ترتيبها 
املس��تمر والعناية هبا وخزن الفائض منها، وفرش الصحن 
واحلرم الرشيف واملداخل بالس��جاد الصناعي والكاربت 
والتعدي��ل للس��جاد املفروش، وف��رش املواق��ع اخلارجية 
التابع��ة للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة بالكارب��ت والس��جاد 
الصناع��ي، وفرش وتنظي��ف املقربة الش��ريازية التابعة اىل 
قس��م اخلطابة املوقر وكذلك مدرسة االمام احلسني )عليه 
الس��الم( للخطاب��ة، والتنظيف اليومي والغس��ل الدوري 
أليوان��ات الصح��ن الرشي��ف ومطافئ احلري��ق، والعناية 
بنظاف��ة مناه��ل املي��اه داخل الصح��ن الرشيف وغس��لها 
املس��تمر وصيانتها بالتنسيق مع قسم الصيانة املوقر، تنظيم 
املم��رات والقواطع داخ��ل الصحن الرشيف باس��تخدام 
املكتب��ات الذهبي��ة وتنظيفها، غس��ل املفروش��ات التابعة 

للعتبة احلس��ينية املقدس��ة باختالف انواعه��ا أو املتحصلة 
ع��ىل موافق��ات خاص��ة لغس��لها كمفروش��ات اجلوام��ع 
واحلس��ينيات ومقرات احلش��د الش��عبي املقدس، االدامة 
املس��تمرة ملكتبة بني احلرمني الرشيف��ني وتزويدها بالكتب 
واالدعية والزيارات، متابعة الكتب التابعة للعتبة احلسينية 
املقدس��ة الت��ي ينقله��ا الزائرون الك��رام خ��ارج الصحن 
احلس��يني الرشيف واىل بني احلرم��ني الرشيفني وكذلك ما 
ينقل منها  للعتبة العباسية املقدسة واستعادهتا والعناية هبا، 
تصميم مت��ارب ذهبية تزين الصح��ن الرشيف وتزويدها 
بال��رتب رفقة املتارب اجلدارية والتصفية املس��تمرة للرتب 
املكس��ورة إلع��ادة تصنيعه��ا بنقله��ا اىل معم��ل ال��رتب، 
وتصمي��م أغلفة ذهبية للحاويات داخل الصحن الرشيف 
لتظهر بالصورة الالئقة امام انظار الزائرين الكرام والعمل 
عىل مجع النفايات بواس��طة اكياس خاص��ة واخراجها من 
الصح��ن الرشي��ف، كذل��ك تنظي��م الدخ��ول للرساديب 
الداخلي��ة من خالل ع��زل الرجال عن النس��اء واالطفال 

والعمل عىل تنظيف سالملها الكهربائية املستمر.
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اس���تمدت جامع���ة الزه���راء )عليها الس����م( للبنات من اس���مها 
الشريف، ومن رعاية األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، 
وانفرادها بتعليم المرأة، قوة روحية وشخصية معنوية، اختصرت 
أمامه���ا الطريق لتكون في مص���اف الجامعات المتقدمة، رغم 

أنها ما تزال فتية، حديثة التأسيس.
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نقطة االنطالق
يف ه��ذا اإلطار حت��دث الدكتور أفضل الش��امي، 
رئيس هي��أة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي، 
املرشف��ة عىل اجلامعة قائاًل: تعد أول جامعة أهلية 
عراقي��ة خاص��ة بالبن��ات فقط وقد أسس��ت عام 
٢018م وفتح��ت أبواهب��ا الس��تقبال الطالب��ات 
عام ٢019م، وبفضل تسميتها املباركة وانتساهبا 
لألمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدسة، اكتسبت 
موقعًا مهاًم لدى الطالبات وأرسِهّن وحازت عىل 

ثقة اجلميع.
وأضاف: ك��ام أهنا -ومنذ انطالقها- أحرزت ثقة 
واح��رتام وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي 
العراقية، نظرًا ملا متتلكه من مقومات الوصول إىل 
الرصانة العلمية املتأتية من اس��تقطاهبا الكفاءات 
التدريسية واإلدارية والفنية، ومما هيأته من أجواء 
صحية للدراس��ة، كاملس��احات اخلرض الواس��عة 
والقاعات الدراسية الفارهة وأحدث املختربات 

العلمية املتكاملة.
أكدت ذل��ك أيض��ًا، رئيس��ة اجلامعة، األس��تاذة 

الدكتورة زينب املال الس��لطاين، قائلة: إّن جامعة 
الزهراء)عليها الس��الم( للبنات م��رشوع علمّي 
بح��ّي، إذ تبّنته األمان��ة العاّمة  تنم��وّي لي��س بالرِّ
للعتبة احلس��ينّية املقّدس��ة من منطل��ق أّن اإليامَن 
والعلَم مصدران أساس��ان للوصول بالفرد اىل بّر 

األمان.
اجلامعة األوىل

بحس��ب إج��ازة تأسيس��ها باألمر ال��وزارّي ذي 
ت أّول  العدد)٢1890( يف ٢018/1٢/٦م ُعدَّ
مؤّسس��ة تعليمّية أكاديمّية بمستوى جامعة تابعة 
اىل وزارة التعليم العايّل والبحث العلمّي، ختتصَّ 
باإلناث عىل صعيد التعليم احلكومّي واألهيّل يف 

العراق.
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ثالث كليات
وقالت الس��لطاين: إن جامعة الزهراء)عليها السالم( ابتدأت 
بث��الث كلّي��ات، تنّوع��ت جماالهت��ا ب��ني الدراس��ات العلمّية 
واإلنس��انّية؛ وه��ي: )الرتبي��ة، الصيدل��ة، التقنّي��ات الصحّية 
والطبّي��ة(. وتض��م كلية الرتبية أقس��ام: )اللغ��ة العربية، اللغة 
اإلنكليزي��ة، الرياضيات( فيام تش��مل كلي��ة التقنيات الصحية 
والطبية: )قسم التخدير، قسم العالج الطبيعي، قسم االشعة(.

وتأمل رئيس��ة اجلامعة اس��تحداث كليات وأقس��ام أخرى يف 
املس��تقبل القري��ب لتك��ون بحق من��ارة العلم الش��اخمة وحلم 
الكثري من الفتيات، مؤكدة: إّن مس��احات الطموح ال تتوّقف 
عند جانب معنّي دون آخر إنام متتد اىل أن تش��غل اجلامعة احلّيز 
األمثل يف منظومة التعليم العايّل بني اجلامعات املرموقة، علمًيا 
��دة  وأكاديمًي��ا وإدارًي��ا، كام تصب��و اىل أن تطَبع البصمة املجسِّ
س��ة الراعية ب��كلِّ تفاصيله��ا الفكرّي��ة واإليامنّية  ملنه��ج املؤسَّ

��ق املبتغى من التمّيز الرتب��وّي واملهنّي، واالرتقاء املعريّف  لتحقِّ
باعت��امد معاي��ري اجل��ودة والرصانة وإح��داث التغي��ري النوعّي 
ع��ىل وفق منهجيٍة مدروس��ٍة للدخ��ول يف التصنيفات الوطنية 

والعاملية.
عدد الطالبات

قال رئيس هيأة التعليم العايل: إن اجلامعة اس��تقبلت يف عامها 
ال��درايس األول)19- ٢0( ألف��ًا ومائت��ني ومخس��ني طالب��ة، 
وبسبب جائحة كورونا اضطرت لتعليق الدوام مدة استكملت 
يف أثنائها كل مس��تلزمات التعليم اإللكرتوين لتنطلق بعدئذ يف 
جتربة التعليم املدمج الذي جيمع بني احلضوري واإللكرتوين. 
وق��د حققت نتائ��ج إجيابية ونجاح��ًا ملحوظًا يف ه��ذا امليدان 

أيضًا.  
وتاب��ع: ومع بداية العام الدرايس الثاين)٢0-٢1( وصل عدد 

الطالبات املقبوالت إىل 104٦ طالبة.
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أداء االمتحانات
ولفت الشامي إىل أن جامعة الزهراء)عليها السالم( كانت أول 
جامع��ة أكملت امتحانات الكورس األول من عامها الدرايس 
األول بشكل طبيعي ومن دون انقطاع رغم االضطرابات التي 
عم��ت البالد. وقد دأب مركز التعليم املس��تمر يف اجلامعة عىل 
تطبي��ق اإلج��راءات الرقابي��ة للمحافظة ع��ىل الرصانة وعبور 

مرحلة االمتحانات بنجاح.
وقفة وطن

أكدت رئيسة اجلامعة األستاذة الدكتورة زينب املال السلطاين: 
إن الف��وىض الت��ي عّم��ت العراق)م��ع بداي��ة الع��ام الدرايس 
األول للجامع��ة( وتوايل الدعوات إىل تعطيل الدراس��ة، مل تثِن 
عزيمته��ا، بل زادت اجلامعة إرصارًا عىل االس��تمرار، وبذلت 
اهليأة التدريسية جهودًا استثنائية يف التصدي لنرش الوعي بأمهية 
العل��م ومكانته يف القرآن واألحادي��ث النبوّية الرشيفة وأقوال 

أهل البيت)عليهم صلوات اهلل وسالمه( وذلك بتنظيم برامج 
إرشادية ووقفاٍت أسبوعية لطالبات اجلامعة أطلق عليها)وقفُة 
وطٍن( تناغاًم مع توجيهات املرجعّية الدينية العليا وتلبية لندائها 

اإلصالحّي بالتظاهر السلميِّ لتصحيح املسار السيايس.
أهداف وغايات

هتدف اجلامعة إىل تعزيز مكانتها يف املجتمع عرب تطوير املنظومة 
التعليمي��ة بعنارصه��ا الثالث��ة )التدري��ي، املنه��ج، الطالب( 
والنه��وض بالواقع األكاديمّي والعلمّي عرب إعداد املخرجات 
اجلامعي��ة من امل��الكات النس��وية وتأهيلها بمهني��ة عالية لرفد 
مؤسس��ات الدول��ة واملراك��ز العلمي��ة بباحثات كف��وءات يف 
جماالت العلوم املختلفة. كام تس��عى إىل حتسني قدرات اهليئات 
التدريس��ية وتنمي��ة مهاراهتم بتوفري الربام��ج التعليمية احلديثة 
والتش��جيع عىل عمل األبحاث النوعية ودعمها واتباع أحدث 
الربامج العلمية واألساليب املعرفية يف تقنيات التدريس فضال 
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عن تنمية قدرات الطالبات املعرفية وتش��جيعهّن عىل انجاز 
األبحاث العلمية املش��رتكة والسعي لتوظيفها واإلفادة منها 
يف تطوي��ر املش��اريع التنموية م��ع عدم إغفال ال��دور الكبري 
لإلرش��اد الرتب��وي وتأكيد االلت��زام بأخالقي��ات املهنة وما 

يرتبط بذلك من القيم الدينية واملثل العليا.
تطلعات وآمال

تتطل��ع اجلامعة إىل االلت��زام املهنّي وحتقيق مرك��ٍز متميٍز بني 
مؤسسات التعليم العايل يف منظومة البحث العلمّي؛ وذلك 
من خالل تطبي��ق الربنامج احلكومّي ل��وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمّي. فهي تس��عى ألخ��ذ دور الريادة يف تطوير 
األداء التعليم��ّي والبحثّي  للعنرص النس��وّي، عرب توفري بيئة 
أكاديمي��ة تعليمية بحثية مناس��بة لألكاديمي��ات والطالبات 
والعم��ل عىل  بن��اء قدراهتّن وتطوي��ر مهاراهت��ّن بإعدادهّن 
إع��داًدا نوعًي��ا ليصبْح��ن مؤه��الٍت، قادراٍت ع��ىل اإلبداع 
الفك��رّي والقيادّي يف ش��تى املجاالت وبام يلّب��ي متطلبات 
س��وق العمل؛ م��ن أجل اإلس��هام يف بن��اء املجتم��ع فكريًا 

وتربوًيا ومعرفًيا.

 حلم يتحقق

متثل جامعة الزهراء)عليها السالم( للبنات حلاًم مجياًل حققته 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة للعديد من الطالبات والعوائل يف 
كربالء واملحافظات القريبة، إذ تفضل نسبة كبرية من هؤالء 
عدم االختالط يف التعليم، وجتد يف هذه اجلامعة فرصة طيبة. 
ويف هذا الصدد تقول)بتول حسني عبود- الطالبة يف املرحلة 
األوىل بكلية التقنيات- قس��م األش��عة(: إهنا متارس حريتها 
الكامل��ة »يف التح��رك داخل احلرم اجلامعي وال تش��عر بأي 
ح��رج وتترصف بتلقائية وكأهنا يف البيت وهذا ال يتحقق مع 

وجود زمالء شباب يف كل مكان تتحركني فيه«.
وتؤكد)زه��راء عب��د اجلب��ار خلف حمم��د- املرحل��ة الثانية 
تقنيات- ختدير( املعنى نفسه وتضيف قائلة: »نحن ال نقصد 
الفص��ل التام بني اجلنس��ني ولكن جي��ب أن يقن��ن وبمقدار 
ال��رضورة وه��ذا بالطبع ال يتحق��ق يف اجلامع��ات املختلطة 
املتع��ارف عليها وما فعلت��ه جامعة الزهراء)عليها الس��الم( 

يعد جتربة ناجحة ورضورة للكثري من الطالبات«.
فيام تذهب)غدير أمحد- مرحلة أوىل تربية رياضيات( إىل أن 
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»االعتدال يف التعامل، إىل جانب توفري مساحة مناسبة للحرية 
يتيح للطالبات فرصة لبناء الشخصية واالعتامد عىل النفس مع 
مراعاة األعراف والتقاليد االجتامعية والتعاليم الدينية املتعلقة 

باحلجاب والتعفف«.
وتؤكد )أنسام يوس��ف عباس- طالبة يف املرحلة األوىل- كلية 
التقنيات- قسم التخدير(: إن »عدم االختالط بالنسبة للطالبة 
املحجب��ة أم��ر رضوري يقربن��ا م��ن اهلل تع��اىل ويكس��بنا رضا 

الوالدين خاصة ونحن نعيش يف جمتمع ملتزم دينيًا«.
متمني��ًة أن تك��ون مجي��ع الك��وادر التدريس��ية م��ن العن��رص 
النس��وي أيض��ًا، فهذا بنظره��ا يمث��ل امتيازًا للمرأة وحيس��ب 
ري��ادة أخرى جلامعة الزهراء)عليها الس��الم( بوصفها حاضنة 
للنس��اء القياديات صانعات الرجال املتأس��يات بس��يدة نس��اء 

العاملني)عليها السالم(.
املوقع اجلديد

ذكرت رئيسة اجلامعة: أن املوقع احلايل للجامعة مؤقت، فهناك 
موقع أكرب وأحدث يف طور البناء وقد بلغت نس��بة اإلنجاز فيه 

بح��دود)85%( ومن املؤمل أن يكتمل يف منتصف هذا لعام أو 
بداية العام القادم.

وبحس��ب املهندس االستشاري حيدر الش��افعي، فإن مساحة 
امل��رشوع الكلية تبل��غ 59 ألف م��رت مربع، ويتك��ون من أربع 
بناي��ات ذات أربع قبب كبرية بتصميم إس��المي فخم مجع بني 

األصالة والتجديد.
وأوضح الشافعي: إن كل بناية تتألف من أربعة طوابق باإلضافة 
إىل ال��رسداب، وقد خصص الطابق األول للمختربات والثاين 
للقاعات الدراسية، أما الثالث والرابع فهام للكوادر التدريسية 
واإلداري��ة يف اجلامعة كام تم ختصيص إح��دى البنايات األربع 
لطالب��ات القس��م الداخ��يل، وبناية أخرى لقس��م التس��جيل، 
وحتت��وي البناي��ة عىل مكتبة واس��عة ومس��جد ون��ادي طاليب 
ومطع��م كبري وم��رسح ذي مدرج��ني وباحة وس��طية ومكان 

ترفيهي ذي ملسة مجالية.
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الشاعر الحسيني الخالد كاظم الطع

�ساعٌر مرهف، ج��رِت الق�سائُد من بني يديه جداول 
ماء عذب، وان�س��ابت �سوره ال�س��عرية ان�سيابًا جمياًل 
يه، ولف��ت اأنظاَر  وهادئ��ًا، حت��ى اأ�س��َر بها قل��وَب حمبرّ
دة، وهو  اِد والباحثني لتجربته ال�س��عرية املتفررّ النقرّ
ذات��ه الذي مل يعباأ بزخ��ارف الدنيا وبهرجها، كانت 
الق�سي��ة الأ�سا�سي��ة الت��ي اأخل���ص لها من��ذ اأول بيت 
�سعري له، هو تعظيم ذكر اآل البيت الأطهار )عليهم 
ونقي��ًا، تالق��ف  ف��كاَن ح�سيني��ًا خمل�س��ًا  ال�س��الم(، 
الروادي��د احل�سيني��ون ق�سائ��ده وخلرّدوه��ا من على 

منابر العزاء.
ان  اإن��ه ال�ساعر احل�سيني الراحل احل��اج كاظم الطعرّ
ال�سالم��ي الكربالئ��ي )ر�س��وان اهلل تع��اىل علي��ه(، 
األهم��ت  الت��ي  املائ��زة،  ال�سعري��ة  املدر�س��ة  �ساح��ب 
�سع��راء اآخري��َن تتلم��ذوا على يدي��ِه، وتعلرّم��وا منه 
�سنع��ة ال�سع��ر الذي رافقه حتى الأي��ام الأخية من 

حياته املباركة.

صاحب اخليال اخلصب
احلديُث عن املرحوم الشاعر كاظم السالمي، يبدأ وال ينتهي، 
سريته  عن  فضاًل  والرقّي،  باجلامل  الباذخة  الشعرية  فتجربته 
منه  جعلت  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  خدمة  يف  الوضاءة 

رمزًا حسينيًا حُيتفى به يف كل مكان وزمان.
وإذا ما يستغرب البعض كيف ملثل هذا الشاعر الذي مل يتعلم 
الشعر  هذا  مثل  يسّطر  أْن  أّميًا(  كان  )أي  والكتابة  القراءة 
والرياض  احلسينية  )السالميات  الشعريان  ديواناه  ضاّمه  الذي 
الشعبية(، فإّن حمّبته وتعلقه بآل البيت األطهار )عليهم السالم( 
احلق  املذهب  معرفة  يف  أّميًا  يكن  مل  الرجل  هذا  بأن  ت��رّصح 
اخللق  عىل  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  أوجب  الذين  اهُلداة  واألئمة 
الفقيد  عن  القول  يصّح  ما  فإّن  ولذا  هبم،  والتصديق  طاعتهم 

الشعر أعظم  له وحُي  بالفطرة، أوحى  أّنه كان شاعرًا  الراحل 
)عليه  األطهار  وآله  األك��رم  النبي  مديح  يف  الشعرية  الصور 

وعليهم أفضل الصالة والسالم(، وهو القائل:

وقد رسى عىل الفقيد السالمي )رمحه اهلل( لقب )أّمي كربالء( 
متييزًا له عن )أّمي النجف( الشاعر احلسيني الكبري احلاج عبود 
إىل  اهلل(  )رمحه  وهو  م(،   1937  � )ت  النجفي  الشمريت  غفلة 
جانب قصائده احلسينية، فقد كتب قصائد وطنية واجتامعية، بل 
وعن أبرز القضايا اإلسالمية ومهوم األمة العربية، وقد ُقِرأْت 

يخدمونها ال�سمه  اأمالك  اإبدارها 

ف �سرف بْت حيدر ِچذْب الكال اإو�سّ

دون��ه��ا!! م��ا  ال�سبع  وال�����س��م��اوات 

َم�سكونها اإب��ك��ل  زي��ن��ب  م��ث��ل  ِم���ْن 

َع��َج��ْب  م��و  �سكولن  ت�سمعني  ي��ّل��ي 

بالن�سْب  ت�سلها  م��ا  ال��ع��امل  ِن�سه 
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قصائُدُه يف مدينة كربالء املقدسة والنجف األرشف 
لعرشات  األخرى  العراقية  واملدن  سامراء  ومدينة 
السنني من قبل رواديد عديدين وقد نالت استحسان 
عنه  ُنش�رت  كام  والشعراء،  األدباء  كبار  واعجاب 
دراسات عديدة يف صحف وجماّلت وكتب عراقية 
كام أذيعت له قصائد عن فلسطني وحّقها املغتصب 

من إذاعة اجلامهري يف العراق.
جــواد  حسي  واإلعــالمــي  الشاعر  حفيده  يقول 
يغادر  »مل  )األحرار(:  لـ  السالمي يف حديث خاص 
كاظم  املرحوم  جّدي  أشعار  احلسينيون  الرواديد 
الزغري  محزة  احلاج  أمثال  املاضني  من  ال  السالمي 
حسني  والشهيد  الطويرجاوي  جاسم  واحل���اج 
الرتيري وآخرون )رمحهم اهلل تعاىل(، ومن األحياء 
يوسف  وعيل  األم��وي  اهلل  وعبد  األم��وي  أم��وري 
ومحيد  العميدي  حيدر  والسيد  الزغري  وحسني 
الطويرجاوي وآخرون من داخل العراق وخارجه«.

متميزة  السالمي  املرحوم  قصائد  »كل  ويضيف، 
ورائعة؛ ألهنا حتتوي عىل كلامت رصينة ومدروسة، 

وتنّم عن ثقافة عالية، عىل الرغم من أّنه أّمي � ال يقرأ 
القصائد  من  اجلميع  وبشهادة  أهنا  إال   � يكتب  وال 

التي يشار هلا بالَبنان«.
ويروي السالمي أكثر عن جده قائاًل: »تويّف جدي 
احلاج كاظم السالمي قبل والديت بعامني، لذلك مل 
ولكن  مبارشة،  يديه  عىل  للتعّلم  بمعارصته  ُأرزق 
وهلل احلمد كانت ثامر جهود الراحل قد أثمرت بأن 
وروادها  طالهبا  هلا  احلسيني  للشعر  مدرسة  يكون 
كاظم  احل��اج  الشاعر  اخلالد  املرحوم  ش��أن  شأنه 

املنظور الكربالئي«.
وزاد بالقول: »كان أعاممي وإحدى عاّميت، يقومون 
تنهال  أن  فام  السالمي،  املرحوم  شعر  تدوين  بدور 
عليه الصور الشعرية يطلب منهم فورًا أن حيرضوا 
)ورقة وقلاًم( ويبدأون بكتابة كل ما يميل عليهم من 

أبيات شعرية«.
السالمي واحلمد  احلاج  »قصائد  أن  ويتابع حديثه، 
عّمنا  أخيه  ابن  يدي  عىل  وحفظها  تدوينها  تم  هلل، 
أمحد  السعيد  الشهيد  احلسيني  األدي��ب  الشاعر 
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حله  يف  له  مالزمًا  كان  ألنه  ٢005(؛   � )ت  السالمي  الطعان 
مهدي  املرحوم  والنسابة  الشاعراألديب  وعّمنا  هو  وتراحله 

الطّعان السالمي )ت � ٢019(«.
السالمي.. والدة األحرار

السالمي(،  احلمزة  عبد  احل��اج  )كاظم  املرحوم  احل��اج  هو 
وجاء لقب )الطّعان( نسبة إىل اسم جده )طّعان بن حسن بن 
عيل بن خلف بن خصري بن غنيم غانم السالمي اخلزرجي(، 
وعشرية السالميني هي إحدى العشائر العربية األصيلة، والتي 
تعود جذورها اىل )اخلزرج األكرب( وجّدهم جابر بن عبد اهلل 
االنصاري السلمي أول زائر لقرب اإلمام احلسني )عليه السالم(.

 1904( العام  من  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  اهلل(  )رمحه  ولِد 
)عليهم  البيت  ألهل  املحّبة  أرسته  وسط  وترعرع  للميالد(، 
السالم(، وتغذى منها هذا احلّب والعشق لإلمام احلسني )عليه 

السالم( وخدمة قضيته العظيمة.
نظَم الشعر احلسيني يف وقت مبّكر جدًا، وكتب يف أكثر األوزان 
الشعبية املشهورة، كالطويل وامليمر واملوّشح بأنواعه وشيعتي 

واملجرشة واهلوسات واملرّبع واملوال واألبوذية والنعي، وبرع 
وكان  احلزين،  الوزن  هذا  يف  الطوىل  اليد  له  وكانت  باملوشح؛ 
 � )ت  السالمي  مهدي  احل��اج  الراحل  الشاعر  عمه  لتجربة 
1943(، أثرًا كبريًا عىل شعره، ومنه تعّلم فنون الشعر الشعبي، 
عىل  »ي��دلُّ  السالمي(:  حسني  حفيده  )بحسب  شعره  وكان 
ة  اإلحساِس والشعور، وكمٍّ من العواطف، كام امتاز بسموِّ  ِرقَّ

اخليال وَجودة القرحية«.
لقد أحّب الفقيد الراحل مدينة كربالء املقدسة، حمّبة مّجة، ففيها 
وكان  واألصحاب،  األهل  وموطن  والنشأة  ال��والدة  كانت 
يكن  فلم  للشعر  كتابته  أما  بأنواعه،  السجاد  بيع   مهنة  يزاول 
يطلب منها تكّسبًا أو نفعًا ماديًا، بل كانت املحبة للعرتة الطاهرة 

هي دافعه ومكسبه وزاده.
الكريمة  زوجته  له  وأنجبت  اهلل(  )رمحه  تزّوج  الشباب  وبسّن 
سبعة أوالد، أكربهم ولده الشاعر احلاج املرحوم جواد السالمي 
)رمحه اهلل( الذي خلفه بكل يشء، بالشعر وقيادة العشرية، فضاًل 

عن االهتامم بتنظيم العزاءات احلسينية واملواكب احلسينية.
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من  العديد  عليه(  تعاىل  اهلل  )رمحة  الراحل  فقيدنا  عارَص  وقد 
حممد  الشيخ  )املرحوم  منهم  احلسينيني،  والرواديد  الشعراء 
الرّساج، واملرحوم الشيخ عبد الكريم الكربالئي )أبو حمفوظ(، 
احلميد  عبد  السيد  واملرحوم  العلوي،  حسني  السيد  واملرحوم 
آل طعمة، واملرحوم الشيخ عبد األمري البناء، واملرحوم الشيخ 
مرتىض الكيشوان، واملرحوم الشيخ عبد عيل حسون اخلزرجي، 
املنظور  كاظم  والشيخ  ال��ع��ذاري،  مهدي  الشيخ  واملرحوم 
ومن  النرصاوي(،  عيل  حممد  املرحوم  وال��رادود  الكربالئي، 
واملرحوم  القزويني،  أمحد  )السيد  )طويريج(:  اهلندية  شعراء 
السيد رضا اخلطيب، والشيخ محادي امليص، والشيخ مرهون 
العذاري،  حسن  والشيخ  الشكرجي،  سلامن  واملال  الصفار، 

والشيخ أمحد احلديثي(.
من  كاًل  وصحَب  عارَص  فقد  والكوفة  النجف  شعراء  من  أما 
)املرحوم الشيخ عبود غفلة الشمريت، واملرحوم الشيخ حسون 
إبراهيم  الروازق، واملرحوم  الشيخ عبد اهلل  الوائيل، واملرحوم 
أبو شبع، واملرحوم ياسني الكويف، والسيد حسن السيد داود، 

والشيخ حسني احلبيب، والشيخ حسني محزة العامري، والشيخ 
كاظم األسدي(. 

الشاعر  الراحل  الشهيد  دونه  ما  بحسب  اهلل(  )رمحه  كان  كام 
»الشاعر  السالمي:  الفقيد  سرية  عن  السالمي  الطعان  أمحد 
الشيخ  املرحوم  رثاه  الذي  املقّدسة  كربالء  مدينة  من  الوحيد 
مع  كثرية  ومساجالت  رسائل  وله  الكربالئي،  املنظور  كاظم 
إبراهيم  املرحوم  وواصله  ع��ارصه،  ال��ذي  احلوليات  شاعر 
الشيخ حسون اهلنداوي، والشهيد السعيد املاّل حسني الرتيري 

)رمحهم اهلل مجيعًا(«.
ويضيف، »كان من روائع ما كتب املرحوم السالمي من قصائد 
بنظمها  يكتِف  مل  التي  السالم(  عليها  زينب  السيدة  )ملحمة 
تضم  ملحمية  قصيدًة  جعلها  بل  كاملعتاد،  أبيات  يف  بقصيدة 
السالم(  العقيلة )عليها  السيدة زينب  تتناول حياة  أبياتًا كثريًة 
منذ والدهتا حتى وفاهتا مستعرضًا ما القته من مصائَب وحمن«.

السالمي  الشاعر  بدأ  الزينبية،  وامللحمة  الفريدة  الرائعة  وهذه 
قائاًل:
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الفذ،  احلسيني  الرجل  هذا  شاعرية  إىل  أخ��رى،  مّرة  وبالعودة 
عبود  املرحوم  الشعراء  أمري  هنج  جتديد  اهلل(  )رمحه  استطاع  فقد 
غفلة الشمريت يف املوشح، كام نحا منحى املرحوم الشيخ حسني 
تناوله  طريقة  ولطف  بطراوة  عليه  وزاد  األبوذية،  يف  الكربالئي 

لألبوذية العرصية املتجّددة.
مصابك  والكريس  )العرش  اهلل(:  )رمحه  املشهورة  قصائده  ومن 
من  مسلم  أربعينك،  يوم  اجتني،  حيسني  منني  الغارضية  زلزله، 
إحتشم  گصدت  زينب  الوالية،  إبرس  ربك  خّصك  الكوفة،  لفه 
وليها، زينب إمتنته إلداحي باهبا، أصبحت عيني تكت إعبارها، 
اهلادي،  مهجة  احلسن  بمصاب   ** ينادي  أصبح  بالسمه  ناعي 
ابنهضتك حيسني، أگبلت هاشم تسچ بظعوهنه، هاك أخذ وإسمع 
جاعده  جياسم   ** يمدلْل  الگلب  يريع  الشهيد،  أصحاب  وفه 
من  العرشات  وغريها  إمعني(  وتطلب  تنخه  سمعناك  يمك، 

القصائد احلسينية.
كربالء  مدينة  عن  قاله  ما  عليها،  وقفنا  التي  قصائده  أمجل  ومن 

احلسني )عليه السالم(:

*****

******

ويروى أن الشاعر السالمي )رمحه اهلل( قد عصفت اهلموم يومًا به 
فدخل املرقد احلسيني وأنشد قائاًل:

اأب����������ن اإل������ك������م ي��ل��م��ح��ب��ن 

زي���ن���ب وه����ي اإب����رح����م ال��ن��ور 

ه������م������ي ع��������������ّوث اإب������ك������ل������ب������ي ون�����اخ�����ي�����ت

ون���اخ���ي���ت اأح��������د  ك���������س����دت  م�����ا  غ�������رك  اإو 

ب����ك����رت����ي اإب����ح���������س����رت����ك وچ����ب����ت ون���اخ���ي���ت 

ت����ك����ل����ف����ه����ا ي�����������س�����ام�����ي ال�����غ�����ا������س�����ري�����ه

كربله  بيمن  اإت�����س��وف  يالرتيد 

والعال  امل��ك��ارم  رم��ز  واأ���س��ب��ح��ت 

هال�سرف  عن  كربله  اإن�سد  اإن�سد 

اأ�سرف اإمن البيت والبيت اإعرتف 

اأ���س��األ اأ���س��األ كربله وك��ل الأن��اْم 

وعدمن اأتوّدعت اأ�سرار الأحكام 

اخلرْب  عدها  كربله  ان�سد  ان�سْد 

والفخْر  وال��ع��ز  وامل��ج��د  ب��الأب��ه 
م������وج������ز م�������ن م�������س���ي���ب���ت���ه���ا

ح����ت����ى دن��������ت ����س�������اع���ت���ه�������ا

اإرت��ف��ع��ت ون��ال��ت رف��ي��ع امل��ن��زل��ْه

اأنظارهه اإلها  اإجتهت  واألإ�سالم 

اإمنن اإجاها وبيها دين اأهلل اإنعرْف

اإبكربله وكربله الباري اإختارهه

الظالْم بعِد  من  اأت��ن��ّورْت  بيمن 

اأ�سرارهه جميع  مركز  وكربله 

الدهْر دام  ما  الدام  ذكرهه  عن 

اأحرارهه ب�سيد  كربله  تفتخْر 



متّيزت  التي  كربالء(  رشف  )من  بعنوان  األخرى  قصائده  ومن 
باخليال اخلصب الذي انفرد به الشاعر السالمي، قال: 

الرحيل املؤمل
ضّجت مدينة كربالء املقدسة، وكل املدن التي رشبت من معينه، 
برحيل املرحوم احلاج كاظم السالمي )رمحه اهلل(، وذلك بتاريخ 
)٢0 ربيع األول 1391 ه��( املوافق ل� )15 آيار 1971 م(، وأقيم 
األرشف،  النجف  مدينة  يف  األخري  مثواه  حتى  مهيب  تشييع  له 
حيث تم دفنه يف مقربة السالم بحسب وصيته، ملجاورة مرقد أمري 

الدين،  وعلامء  واخلطباء  الشعراء  وأّبنه  السالم(،  )عليه  املؤمنني 
لفقده األليم، وكتَب الشاعر الكبري حممد زمان الكربالئي قصيدة 

يؤّرخ فيها رحيله، قائاًل:

هذه  التميمي  ضاحي  ع��ودة  األستاذ  الكبري  الشاعر  كتب  كام 
األبيات الشعرية اخلالدة:

مي�سّيد الدين حياك يح�سْن 

ثبتت راية فخر بالعز للم�سلمْن 

*****
ثبتت للدين رايه داميه اإبطول الدهْر 

اإماأيده اإب�سر األإمامه ونورها اإي�سع چالكمْر

واحلدرها اإي�سر حتميه اإو يح�سل كل فخْر

اأ���س��م��وُه )اأّم�����ي( كربال ط��وب��ى مل��ن 

�سعرِه ب��وح��ي  )امل��م��ح��ي(  ي��ق��راأ  ب��ل 

١٩٧١م الك����الِم  باأح��مِد  اأّرخ��ه��ا: 

اأم������رًا اإل  ي���ك���ْن  مل  ف���ك���اظ���ُم 

ل�����ُه يف م�����س��ت��ق��رِّ  اخُل����ل����ِد ب��ي��ٌت

���س��الم��ًا اأّي���ه���ا ال�������س���ع���راُء ط��ب��ت��ْم

و����س���ام ���س��ع��ٍر دون�����ُه الأ���س��ام��ي

ف��ه��و احل�����س��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ت��م��اِم

ال�سالمي ك��اظ��َم  وّدْع  �سعر  ي��ا 

اإل���ي���ِه ال�����س��ع��ُر ي�����س��ع��ى ب��ان��ت��ظ��اِم

 ل�����ُه جم������ٌد  َه�����ط�����وٌل ك���ال���غ���م���اِم

ال�سالمي على  ال�����س��الُم  ط���اَب  وق��د   



العارش  القرن  يف  املسلمني  املؤرخني  رأي  معرفة  هو  والكتاب 
بن  عيل  باإلمام  الشام  بالد  يف  امليالدي  عرش  السادس  اهلجري 
 ( االسالمية  املذاهب  خمتلف  ومن  السالم(،  )عليه  طالب  ايب 
الشافعي، احلنبيل، املالكي، احلنفي(، فضاًل عن ان هذه الدراسة 
تزدحم هبا التفاصيل والوقائع ازدحامًا ال يؤذن بانتهاء، متثلت يف 
شخصيته الفذة )عليه السالم( مكارم االخالق، ومثل الفضيلة 
او  الكاتب،  براعة  بياهنا  دون  تقف  مل  التي  الكاملة  واالنسانية 
املؤرخ، وقد شهد القرن العارش اهلجري السادس عرش امليالدي 
مصنفاهتم  وبمختلف  الشاميني،  املؤرخني  من  ع��دد  ظهور 

االمام  موضوع  يف  اخلوض  اردنا  تقدم  ما  ضوء  ويف  التارخيية، 
عيل )عليه السالم(، وابراز الصحيح من حياته يف صفحات هذه 
الدراسة، وعدم التسليم لبعض الروايات التي اوردها مؤرخو 

الشام يف القرن العارش اهلجري السادس عرش امليالدي.
وخامتة،  فصول  واربعة  ومتهيد  مقدمة  عىل  الكتاب  واشتمل 
يف  ودوره  السالم(  )عليه  االمام  بحياة  األول  الفصل  اختص 
)االمام  األول  املبحث  مبحثني:  يف  وجاء  الشامية،  املصنفات 
واملبحث  املكي(،  العهد  يف  ونشأته  حياته  السالم«  »عليه  عيل 
وفاة  حتى  املدين  العهد  يف  السالم«  »عليه  االمام  )دور  الثاين  

من عادة االمم ان تفخر برجاالتها، وامتنا االس�مية 
تزخ���ر بالرج���ال االف���ذاذ، وم���ن ه���ؤالء الرج���ال امي���ر 
المؤمني���ن عل���ي ب���ن ابي طال���ب )عليه الس����م( 
فه���و عل���م من اع����م االس����م، ورمز م���ن الرموز 
الش���امخة، فهو شخصية عظيمة تركت في التاريخ 
االس����مي اضاءات نيرة اس���همت في خلق وعي 
كبير، فبجهوده ارتفع ش���أن الدين االس�مي، وزها 
المسلمون به اي زهو وتقدير، وهو )عليه الس�م( 
اول من امن بالرسالة المحمدية، واول مجاهد في 
سبيل الله، دافع عن االس�م منذ صباه حتى ختم 
عمره ف���ي مح���راب العبادة، ودراس���ة حي���اة االمام 
عل���ي )علي���ه الس����م( تمث���ل اهمي���ة خاص���ة في 
المصادر الش���امية بالقرن العاشر الهجري السادس 
عش���ر مي�دي، وم���ن دواعي اختي���ار الباحثة )م.م 
نج���اة ه���ادي حس���ن( في ه���ذا الموضوع حس���ب 
م���ا وثقته ف���ي مقدمة كتابها االم���ام علي )عليه 
الس����م( في المصنف���ات التاريخية الش���امية خ�ل 
الق���رن العاش���ر الهج���ري الذي صدر عن مؤسس���ة 
علوم نهج الب�غة في العتبة الحس���ينية المقدسة 

سنة 2017

إعداد/ ضياء األسدي
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اإلمام علي “عليه السالم” ح

 في المصنفات التاريخية الشامية خ�ل القرن العاشر الهجري



الفصل  اما  وسلم«(،  واله  عليه  اهلل  »صىل  الرسول 
عن  األول  املبحث  ايضًا:  مبحثني  يف  جاء  فقد  الثاين 
)الغزوات  عن  الثاين  واملبحث  والبعوث(،  )الرسايا 
ل�)دور  خصص  فقد  الثالث  الفصل  اما  واحلروب(، 
الراشدين  االمام عيل »عليه السالم« يف عهد اخللفاء 
)11ه� - 35 ه�/ ٦3٢- /٦55م(، وجاء يف ثالثة 
مباحث: األول )دور االمام عيل »عليه السالم« يف عهد 
ايب بكر )11ه� -13ه� / ٦3٢م -٦34م(،  اخلليفة 
الثاين: )دور االمام »عليه السالم« يف عهد  واملبحث 
عمر بن اخلطاب )13ه� -٢3ه� /٦34م-٦43م(، 
والثالث )دور االمام »عليه السالم« يف عهد عثامن بن 
عفان )٢3ه� - 35 ه� / ٦٢3م-٦55م(، اما الفصل 
»عليه  عيل  االم��ام  ل�)خالفة  خصص  فقد  ال��راب��ع 
ثالثة  يف  جاء  وقد  فيها،  األح��داث  واب��رز  السالم« 
مباحث: املبحث األول يف )بيعته للخالفة( واملبحث 
الثاين )جهاد االمام »عليه السالم« ضد اخلارجني عىل 
واملبحث  خالفته )35ه� 40ه� / ٦55م-/٦٦0م( 

الثالث جاء عن )استشهاده ودفنه وموضع قربه(..  
املصادر  م��ن  العديد  ع��ىل  الباحثة  اعتمدت  وق��د 
العام  والتاريخ  النبوية  السرية  كتب  منها  واملراجع، 
والرتاجم  الطبقات  وكتب  احلديث  كتب  وكذلك 
اجلغرافية  وكتب  اللغة  وكتب  االن��س��اب  وكتب 

التارخيية فضاًل عن املراجع.
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ً
صدر حديثا

األخالق في نهج البالغة
احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن  حديثا  صدر 
املقدسة: كتاب )األخالق يف هنج البالغة( ملؤلفه: فضيلة الشيخ حمسن 
سلسلة  ضمن  العلمي  املنجز  هذا  وجاء  توفيقاته،  دامت  املعلم  عيل 
الدراسات األخالقية يف هنج البالغة، ويسهم الكتاب يف بيان مفهوم 
ربيب  فهو  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  كالم  يف  وركائزها  األخالق 
رسول اهلل صىل اهلل عليه واله الذي قال فيه: »أنا أديب اهلل وعيل أديبي« 
فكان منبع األخالق احلسنة وكالمه معينا ال ينضب، وزاخرا  بالعلم 

واملعرفة يف كل املجاالت ومنها موضوع الكتاب.
جدير بالذكر ان مؤسسة علوم هنج البالغة تتوىل مجلة من املهام منها:

تأليف الكتب والبحوث والدراسات واملقاالت العلمية املتخصصة يف 
علوم كتاب هنج البالغة وفكر اإلمام عيل)عليه السالم(.

إعادة النظر يف الرتاث وحتقيق املخطوطات اخلاصة بكتاب هنج البالغة 
وفكر اإلمام عيل )عليه السالم(.

طباعة الرسائل واألطاريح اجلامعية بعد دراستها وتقويمها يف املؤسسة.
إقامة الندوات واملؤمترات العلمية.

التواصل مع احلوزات العلمية واجلامعات األكاديمية.
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شعر: علي عسيلي العاملي � لبنان
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ُلْذ بالعليِّ الذي 
فوق العلى ُرفعا

حتى راآه ر�سول اهلِل 
اإْذ ُرفعا

واق�سْد 
لقّبتِه البي�ساَء مبتهاًل

فنوُر رّبَك 
منها لل�سما �سطعا

ْت لت�سمَع  اأن�سِ
�سوتًا ذاَب قائلُه

جملجاًل 
يف حنايا كلِّ من �سمعا

فلتخلِع النعَل 
ذي اأر�ٌض مقّد�سٌة

من قبُل فيها 
كليُم اهلل قد خلعا

هنا الإمام الذي 
ما زاره اأحد

اإل وعاَد مبا يرجوُه 
منتِفعا

هنا ال�سماُء.. 

هنا الأفالُك دائرٌة
هنا ُذكاء 

وبدُر الليل قد طُلعا
ومهبط الوحي لالأمالك 

قاطبًة
ومعدن العلم 

حيث ال�سرُّ قد ُلذعا
وكعبُة احلّق يف هذا 

جم�ّسدٌة
حتذو الف�سائَل والأخالق 

والورعا
هنا الأمر 

هنا املوىل اأبو ح�سٍن
خُر الربّيِة 

من زّكا ومن ركعا
وحن تن�سفه با�سمن 

تندُهُه حممدٌّ وعلٌي 
واحٌد ُجمعا

ف�ُسدَّ رحلَك واق�سْد 
�سحَن ح�سرِتِه

وافزْع لكهٍف 

اإليه الأمُن قد فزعا
فال نبٌي اأتى 

اأو من و�سيٍّ تال
اإل وبا�سم اأمر املوؤمنَن دعا

فذاك اآدُم 
ناجى عند توبتِه

بجاه حيدرِة الغاِب 
الذي �سفعا

وذا امل�سيُح ُقبيَل ال�سلِب 
نا�سَدُه

و�ساح منهمَل الدمعاِت 
منقطعا

نادى اأغثني.. 
اأغثني يا اأبا ح�سٍن
ول ُتخّيْب ُمريدًا 

باَبكم قرعا
واإْذ بكفٍّ من العلياِء 

هابطٍة
بها مت�ّسَك 

عي�سى الطهُر وارتفعا
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ل  �سمري  ولكن  فجيعة،  من  لي�ض  بابك  عتبة  عند  الآن  اأحت��دُث  �سَيدي، 
يكّف  يالحقني يف الأ�سئلة، يوّلد �سجيجا يف را�سي، ويف داخلي �سحراء من 
احلزن ت�سّد علّي اأبواب الفرح كّلما ميّر ا�سمك الرا�سخ يف خاليا عقلي، واأنا 

ا�سّق اأمواج ع�سقي على رحاب مقد�سك، بل�سان مثقوب وعيون اآفلة.
ترافقني  الأح���زان  ومل��اذا  اأخ��اف��ك،  مَل  اعلم  ل  باأنني  لك  اق�سم  �سيدي، 
با�سمك؟ حتى رحيل اأمي مل اأبكها كبكائي عليك، وان بكيتها ف�سورتك ل 

تفارق خميلتي وقلبي.
احلا�سدة،  العيون  لأتقي  مظلتي  واأن�سر  ال�سمع،  واأرهف  �ساأ�سغي،  �سيدي، 
ذاكرة  لأق��ّوي  دائما،  الإ�سغاء  لأعّلمها  مدر�ستك  حول  بروحي  واأهيم 
واأ�سّم عطر  النور  ربي، حتى تهب يل  ما رحم  اإّل  بال�سوء  الأّم��ارة  النف�ض 

ترابك. اأُغّذي به القلب بال�سوء كي ل يُعد بي ما ُيك�سر.
انهالت على را�سي الأ�سئلة وبحثت عن منافذ للتحّرر منها، وقلبي  �سَيدي، 
اأوا�سرها  علّي  وت�سّدد  ح�سرتك،  يات-  -َفْو�سَ بن  مرتادفة  اأمواجا  ينزف 
تاأكيدات اخلوف يف ح�سرة الأمان. �ساأخرج من غيبوبتي حتما ولن اأغم�ض 
ح�سرات  كل  و�ساأخرج  وعقيدتك،  فكرك  باجتاه  امل�سر  و�ساأكمل  فكرتي، 
مداخل  واأبوابك  النجاة،  يف  الأمثل  الطريق  انه  موقنًا  اأذين،  من  الوهم 
اجلنان. �ساأقول لك هذا ج�سدي تغّذى على اأدميك. �سيخل�ض لك، ول انطق 
اإل مبا عّلمتني، واقف حتت نورك حتى اأخر عمري، واكتفي بهذا اخللود، 
لأ�سجل اعرتافات �سنن م�ست من عمري املت�سبث با�سمك، واكتفي بال�سمت 
وحدي،  واجهتها  اأزم��ة  كل  يف  اإي��اه  منحتني  ال��ذي  الت�سرع  لذلك  حر�سا 
وذلك التوفيق الذي قّلدين اإياه لأكون بجوارك، ار�سم من دموعي خارطة 

جديدة للحياة.
الذي قطعته على  العهد  �سَيدي، وثمة هاج�ض يناديني بن حن واآخر:   
النف�ض �ساري املفعول يف �سمرك، ام�ِض بقامتك نحو ال�سريح، واغلق اأذنيك 
عن �سماع من يجاهرون يف حبِه، وير�سمون ال�سّك بطريق املخل�سن، واعلم 
اإن من يعمل معه عليه اأن يخاف لن مقد�ساته خط احمر حترق املُجاهرين 

واخلائنن ولو بعد حن.

اأَْر�ٍض  اأَيُّ  َبْل  ْت ِبَك النَّوى  اأْيَن ا�ْسَتَقرَّ َلْيَت �ِسْعِري 
ها اأَْم ِذي ُطوى؟!  وى اأَْو َغْرِ ُتِقلَُّك اأَْو َثرى؟! اأَِبَر�سْ
َلَك  اأَ�ْسَمُع  اأَرى اخَلْلَق َول ُترى َول  اأَْن  َعَليَّ  َعِزيٌز 
ِبَك  يَط  حُتِ اأَْن  َعَليَّ  َعِزيٌز  ��وى،  َنْ َول  َح�ِسي�سًا 
ِجيٌج َول �َسْكوى.  ي �سَ ِمنِّ َيناُلَك  الَبْلوى َول  ُدويِنَ 

)مقطع من دعاء الندبة املبارك(.

َنَعْم َقاَل:  َناَدْيَت  اإَِذا  الَكِرمَي  "اإَِنّ 
                                َفَكْيَف ِباهلِل " ِذي الإِْنَعاِم َوالَكَرِم؟!

ِتيَك َفاِرَغًة َفاْب�ُسْط َلُه الَكَفّ َلْن َتاأْ
اَك ِمْن َعَدِم" ْلَت الِذي �َسَوّ                             َفَقْد �َساأَ

قال رجل لأحد احلكماء: كم اآكل؟
قال: فوق اجلوع ودون ال�سبع.

قال: فكم اأ�سحك؟
قال: حتى ي�سفر وجُهَك ول يعلو �سوُتك.

قال: فكم اأبكي؟
قال: ل متّل من البكاء من خ�سية اهلل.

فبكاُء العِن يف�سح، وبكاُء القلِب يذبح، والبكاء 
من خ�سيِة اهلل يرَبح.

ك !
َ

مْن يعمُل عندك عليِه أن يخاف

ب..
ن األد

خزائ
من 

اإمامي و�سيرّدي

اأكرم الأكرمني

ثالث و�سايا
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َ
، والذي حظي

ً
 وسردا

ً
طالما أبهرنا األدب السوداني على مدى سنين طويلة، شعرا

َ
ل  

ة األدب العربي وديوان شعره، فكانت هنالك أسماء عربية 
اّ
بمكانة كبيرة وحجز مقعده في جن

الروائي  فمن  السودان،  في  وأشقائنا  أحبابنا  ماِر 
َ

بس نت 
اّ

تلو عالية  إبداعية  ونصوص  كبيرة 
ب صالح إلى الروائي والقاص علي الملك، وشعراء 

اّ
السوداني وعبقري الرواية العربية الطي

ي، يوسف بشير، مصطفى سند، محمد مفتاح الفيتوري..(، والفيتوري 
اّ
كبار مثل )حمد المك

من الشعراء الذين ترك بصمة واضحة وتم تدريس بعض أعماله ضمن مناهج آداب اللغة 
العربية في مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وذاكرتنا  تاريخنا  يف  ولمعة  باأ�سماء كبرة  تطول  القائمة  هذه 
العربية، كل هذه الأ�سماء اأحببنا اأن نحتفي بها من خالل ال�ساعر 
)حمّمد عبد الباري( الذي اأ�سبحت ق�سيدُته )ما مل تقله زرقاء 
� الأدب والبالغة  اليمامة( جزءًا من منهاج كتاب اللغة العربية 
لطالب مرحلة التوجيهي يف دولة فل�سطن والتي يتنباأ فيها باأ�سرار 
ال�سحف  يف  ن�سرها  بعد  ذاع��ْت  التي  الق�سيدة  ذات  وهي  زماننا، 
التوا�سل  ات  ومن�سّ الأدبية  وال�سالونات  الإلكرتونية  واملواقع 

الجتماعي وحفظها الكثروَن لعذوبتها وعمِق اأبياتها وفكرتها.
حمّمد عبد الباري، كتَب على �سفحته ال�سخ�سية ب�)الفي�ض بوك( 
"بالن�سبة يل ل هائل يف املعنى يوازي  معّلقًا على ن�سر ق�سيدته: 
اأكون ف�ساًل �سغرًا  اأن  اأ�ستحق  اأعرف ما الذي فعلته كي  هذا.. ل 
الفل�سطينين؟؛ ولكّنها عادة فل�سطن  القادم من  يف ذاكرة اجليل 
اأن تنتظر  - دون  اأن حتررين  رت  الأدوار.. ها هي قد قرَّ يف قلب 
العك�ض - من التحديِق الطويل يف جدران الالجدوى بعد كل ن�ض 

ي�سيل عرقي على حوافه".

 بالمبدعين
ُ

احتفاُء يليق
 الشاعُر السوداني محمد عبد الباري.. ابُن النيلين 
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رى ال����������ُذّ ه�������ذي  ِم���������ْن  الآَن  ُي������ط������ُلّ  ������يٌء  �������سَ
يِلْ وال���������ّت���������اأوي���������ُل  اِف  ل��������ل��������ع��������َرّ ال������ن�������������ضُّ 
َم���������ا ُق��������ْل��������ُت ل����ل����ن����ج����ِم املُ�������ع�������ّل�������ِق ُدّل��������ِن��������ْي
����َج����ٌر م�����ن احل������َد�������ضِ ال��������َق��������ِدمْيِ َه������َززُت������ُه �����سَ
يِلْ ق���������اَل  ال�����ُن�����ب�����وة  ف������اُن������و�������ضُ  �������ّر..  ��������سِ ل 
������وَف ت�������س���ي���ُخ ق����ب����ل اأواِن�������َه�������ا الأْر�����������������ضُ �������سَ
������ي������ع������رُبُ ال������ط������وف������اُن ِم��������ن اأوط������اِن������َن������ا َو�������سَ
�����ن�����ُة ال��������ّذَب��������اِب َق���������س����ْي����َدًة �����س����ت����ق����وُل اأْل�����������سِ
َف������و�������س������ى وت�����ن�����ب�����ئ ك�������ل م�������ن م������������ّرت ب���ه���م
�����َن�����ا و�����س����ي���������س����ق����ط امل�����ع�����ن�����ى ع�����ل�����ى اأن�����ق�����ا������سِ
ال����������روؤى ����س���ت�������س���ت���ب���ُك  الآت������������ي  امل�����و������س�����م  يف 
�����اُه وَي�������رَت�������ِدْي ����ُي����ن����ك����ُر الأع������َم������ى َع�����������سَ َو�����سَ
������س�����َرى ال����َق����ِب����ْي����َل����َة وه������ي َت���������س����ُل����ُب ع���ْب���َده���ا
ُم����ع����ل����ٌن م���������������زاٌد  الآِت�������������������ْي  امل�������و��������س�������ِم  يف 
ن�������ادي�������ُت َي�������ا َي������ْع������ُق������وب ِت������ل������َك ُن������ُب������وَءِت������ْي
َق����������اَل اّت�������ِخ�������ْذ َه����������َذا ال�����ظ�����الم َخ�����ِرْي�����َط�����ًة
واِح�����������ٌد ي�����������وٌم  ف�����ال�����ب�����ئ�����ُر  َت�����ب�����َت�����ِئ�����������ض  ل 
ن�������س���وٌة امل����دي����ن����ة  يف   .. ��������واَدَك  ���������سَ اإخ������ل������ْع 
حت����ّي����ًة ال������و�������س������وِل  َن����اف����ل����ة  ������لِّ  �������سَ  .. ُق���������ْم 
�����ب�����ٌع ُم����������������ّرٌة.. ف����ل����َت����خ����ِزُن����وا �����س����َت����ج����يُء ������سَ
����ُك����م ����س���ب���ٌع ِع�������ج�������اٌف.. ف����ا�����س����ِب����ُط����وا اأن����َف����ا�����سَ
يِلْ َت�������ُل�������وُح  ال����ب���������س����ِر  ق����اف����ل����ُة  ت�����ل�����َك  ِه���������َي 
.. وط�����املَ�����ا اأ������س�����ت�����ُمّ راِئ��������َح��������َة ال�����َق�����ِم�����ي�����������ضِ

اأََرى ِل������َك������ْي  الأن�������ِب�������ي�������اِء  َدم�����������َع  اأَح��������ت��������اُج 
�����َرا ����اِن ُه�������َن�������اَك َق�����������اَل، وَف�����������سّ ����اَك���������سَ َي����َت���������سَ
ال�����َك�����َرى ُروؤي�����������ا يف  اأ������س�����ط�����اَد  ك�����ي  َم�������ا من�������ُت 
َح������ّت������ى َق����ب���������س����ُت املَ��������������اَء ح��������َن ت����ب����ّخ����َرا
م����������اذا �����س����ي����ج����ري ح��������َن ط������ال������َع َم��������ا َج��������َرى
امل��������������وُت ��������س�������وَف ي�������ك�������وُن ف����ي����ن����ا اأن��������ُه��������َرا
ا َي��������ْع��������رُبَ األ  �������وف�������ان  ال�������ُطّ ُي�����ق�����ن�����ع  َم�����������ْن 
ا و������س�����رت�����ق�����ي ذئ������������ُب اجل��������ب��������اِل املِ���������ْن���������رَبَ
�����س����ي����ع����ود ������س�����ي�����ُف ال������ق������رم������ط������ّي ل�����ي�����ث�����اأرا
ال���������َوَرا اإِىَل  ����س���ي�������س���َت���ِدْي���ُر  الأم������������اُم  َح�����ّت�����ى 
�������������ُذَرا �����ب�����اِب جَتَ �����س����ت����زي����ُد اأ�������س������ج������اُر ال�����������سّ
����َرا ��������َراِب ِل����ي����ب���������سِ ن������ّظ������ارت������ِن م������ن ال�����������������سّ
����ن����ف����َرا ال���������سّ ت������خ������اُف  زال����������ت  ل  ف������������������الأْزُد 
ى وُي�������������س������رَتَ ُي��������ب��������اُع  امل�������وت�������ى  َدُم  ح������ّت������ى 
�������ِط�������َرا ال����غ����ي����م����ُة احُل������ْب������َل������ى ُه������َن������ا ل������ن مُتْ
����َرى ّ ����ب����اِح ����س���ي���ح���م���ُد ال�����َق�����وم ال���������سُ ع����ن����َد ال���������سّ
وغ����������دًا ُت���������اأّم���������رَك ال�������ري�������اُح ع����ل����ى ال�����ُق�����َرى
ا َ �������رُبّ َق������ّط������ع������َن اأي�������دي�������ه�������ّن ع������ن������َك َت���������������سَ
ى ال����������ّرَ �����م�����ِت  ������سَ ِم����������ْن  الآن  ل�����ل�����خ�����ارج�����َن 
����ّك����َرا �����اِب�����ر �����سُ م������ن ح����ك����م����ِة ال������وج������ِع املُ�����������سَ
�����َرا ِم�������ْن ب����ع����ِدَه����ا ال�����ّت�����اري�����ُخ ي�����رِج�����ُع اأَْخ�����������سَ
وا خ�����ي�����اَم ال����ق����ل����ِب، وا�����س����َت����ِع����ُل����وا ِق������َرى ُم������������ُدّ
����َرا ه�����َط�����َل ال���َق���م���ي�������ضُ ع���ل���ى ال�����ُع�����ُي�����ون وَب���������سّ

 زرقاء اليمامة(..
ُ

 قصيدة )ما لم تقله



مل حيظ أحد قط بتحقيق ما متنيته يف حياتك، ان تكون -كربالئيا 
كربالء  يف  عاشوا  من  لكثري  األزيل  اهلاجس  ذلك  حسينيا-. 
حتديدا، ومن يعرفهم عن كثب جيدهم ينضحون إنسانية وحكمة 
عن-احلسني،  كثريا  يعرفون  الهنم  حد،  عند  يتوقف  ال  وكرما 
ومفاهيمها  بمعتقداهتا  فكربالء،  الزاكيات-.  والدماء  والطف 
الضمري  يف  سامية  مبادئ  لرتسيخ  واإلرادة  الرمز  لغة  تدفع 
والعقل، فمن يتغذى من أديم تربتها ال بد من ان حيلم يوما ان 
يتخضب بدمه. أو يسعى إىل تقدير نفسه واحرتامها واىل معرفة 
ماهيات الروح والنفس املتعلقة باألرض. عىل غرار ذلك كانت 

املدينة املقدسة تلد الرجال، وتنتهي برجال أقوياء وحكامء.
العقائدية  السهل اخلوض يف جتربته   كان »زيني« اسام ليس من 

املمتلئة بالنضال والتضحية والشجاعة، وحياته اخلاصة وتربيته 
الدينية، وتوقه املستمر للشهادة واالضطجاع بدمه يف تربة سيد 
الدفاع  العقيدة واملذهب مواقفه يف  شهداء. فسجلت سجالت 
شمعة  اهلل  اطفأ  ان  بعد  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  مرقد  عن 
الطواغيت يف العراق، مواقف تداولتها عقول املجايلني له، فقد 
حتّول »زيني« طيب القلب احلامل اىل أسد رشس ال تأخذه يف احلق 
املساس  نفسه  له  تسّول  القلب صلبا عىل من  لومة الئم، غليظ 
املراحل  احلك  من  مرحلة  يف  الرشيفة  ومقدساهتا  بكربالء 
العراق  جو  اجتاح  فقد   ..٢003 أحداث  بعد  حرجا  واشدها 
من العنف املروع يف شتى االجتاهات، إذ بات القتل والتسليب 

خييامن عىل الشوارع التي جيوهبا اخلارسون يف الدنيا واآلخرة.

ه في كربالَء
َ
 صوت

ُ
ني اسمع

ّ
كأن

إلى روِح الشهيِد السعيد )أحمد فخر الدين حميد مهدي زيني(

 جيلي���ن تغ���زُل أح�م���ك بمغ���ازل من 
ُ
من���ذ

ذهب العقيدة والمذهب كي تحوك الرداء 
األخي���ر، فأعطيت عمرك الذي فض بكارته 
الجهاد الكفائي وظنون الناس من حولك. 
فيس���هبون  يعرفون���ك  كأنه���م  يكتبون���ك 
رك حضورا دائما في مدينتك-

اّ
معناك، وصو

ف���ي  الم�ئك���ة  تخي���ل  أس���تطاع  غياب���ك- 
 من 

ٌ
القل���وب، فتطف���و عل���ى آهاتنا س���مة

الرضا، نشاكس���ها بالعناء والدم���وع... ها أنا 
اآلن أق���ف أمام صورتك التي تقابل حبيبك 
 فيها 

ُ
الذي منح جسدك فتوة الضوء، انفد

وكأن���ي أحصي ذل���ك الموق���ف البطولي 
 افترضته على نفسك 

ً
الذي كنت فيه قربانا

حي���ن أزف���ت س���اعة استش���هادك، لترح���ل 
 بشظايا الروح واشتياق كرب�ء. 

ً اّ
محم�

الحرار: حيدر عا�سور
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•الجهاد الكفائي حولك من طيب القلب الى أسد شرس ال تأخذك في الحق لومة 
ل له نفسه المساس بالعراق والمقدسات

اّ
الئم، صلبا على كل من تسو

بصريهتا  العليا  الدينية  املرجعية  كشفت  برص  ومضة  ويف 
خمالب  لغرس  اهلالمية  املؤامرة  ستار  رؤيتها  وقوة  وعلمها 
عىل  التكفريية  ب�)داعش(  املسامة  اخلارجية  القوى  شياطني 
جسد الطهارة، وما علموا اهنم يسريون عىل حافة شفرة سيف 
عشاق  عىل  ونودي  التارخيي  النداء  هنا  جاء  ومرهف.  قاطع 
قوة  السالم(القتايل-  األكرب)عليه  عيل  لتشكل–لواء  الشهادة 
العهود  من  والقادمة  املتوحشة  األسود  غربان  لصد  جهادية 
املنسحقة وامللوثة بدماء األبرياء من ورثة غربان خطيئة الطف 
كل  وقتل  السامة،  وأنياهبا  حجمها  وتقليم  وحتجيم  الدامي، 
احليل واملراوغات التي صنعها عديمو الضمري وإجهاضها يف 

حواضنها.
 هنض »زيني« كأي حمارب حسيني، متلهفًا للموت يف سبيل 
حلمه  سرية  يعيد  وهو  للواء-   – لينتمي  واملذهب،  املعتقد 
أمنياته  يمضغ  وهو  األبرار،  املجاهدين  مع  ذهب  بالشهادة. 
بالدعاء والصالة، متكفنا بمالبس الرشف والعز مقاتال لتحرير 
مراقد النور يف سامراء من فئران )داعش( اإلرهايب. فاجهض 
وشطر مع القوات املجاهدة نواة كربياء )الدواعش( وسحق 

بأرجله رؤوسهم العفنة، ولصق اهلزيمة والعار هبم. ويف دمِه 
ثورة اجلهاد تتالطم أمواجها كقائد يبحر من مرافئها!.. وحب 
كربالء والعراق يتجوالن يف النوافذ الالمرئية يف قلبه، وتلتمع 
محاسًا وغرية من عينيِه، فتثور يف نفسه أعاصري الشجاعة، حتى 
له اإلعالم  املواجهة، فسّجل  عرف عىل سواتر الصد وسوح 
وصور  صْعبا  وليال  صعبة  هنارات  الشعبي،  للحشد  احلريب 
رجل ال يوقفه الرصاص، وال املفخخات احلية.. وصواريخ 
رؤوس  من  به  مت��رُّ  ما  تقطع  األف��ق  بحجم  سكينا  سالحه 
اخلبيثة  خططهم  فرسموا  الُرعب  قلوهبم  يف  فولد  كاحلجارة، 
جلندلته، ولكن يف كل مرة ينجو، وخيرج من دخان كل قنابل 
األهايل  وينقذ  للحشد  النرص  التي طاردته، وحيّقق  أسلحتهم 
وقتل،  ذبح،  الدين،  بأن  املوهومني  بقايا  من  األرض  ويطهر 
)داع��ش(  وج��ه  هو  خ��راب  جشع..  حاقد،  م��وت  وح��رق. 

املدهون بلون املوت، لون مذاقه مّر  لإلنسانية. 
تنقبوا  كلام  )الدواعش(،  ملطاردة  ُمدبّرا  أثرا  »زيني«  وأصبح 
حترير  ومعركة  يصلوا.  أن  قبل  فيضيعون  أعمق،  تلغز  عنه 
سامراء النور  تركت له صورا بطولية امتدت إىل حترير مدينة 

تكريت بكل أقضيتها ونواحيها. ليقف بكل شموخ االنتصار 
أمام ذلك السور األثري )سور شناس( جدار عتيق انسحب 
أمام  النباح  عىل  اجلرأة  فقدوا  ان  بعد  )داعش(  كالب  خلفه 
امُلرعبة  الوالئية  اطلقوا رصختهم  الذين  »زيني«  القائد  اسود 
وقلقا  جدا  حذرا  كان  لكن  جحورهم.  يدخلون  جعلتهم  ما 
يضع  وب��دأ  شناس(  )س��ور  خلف  الدواعش  اختباء  حول 
قوة  م��دى  يعرف  وه��و  عليهم،  للقضاء  املناسبة  اخلطط 
 / ٢ األسلحة التي يف حوزهتم، يف صباح يوم السبت ٢8 / 
٢015، وعىل حني غرة تالحم الضجيج وارتفعت األصوات 
البرشية  القنابل  املفخخ بكل  اإلرهابية هتش األرض بزحفها 
والسيارات املفخخة نحو جمموعة » زيني« واألجساد تتطاير 
كاألوراق واجلامجم تتناثر يف كل مكان، وما كان عىل »زيني« 
اال ان حيمي مقاتليه مهام كلفه األمر فأعطى األوامر بالصد من 
وراء السواتر دون التقدم، ولكن العجلة املفخخة، واملدرعة 
الصعب  فمن  )برانز(  دبابة  بمساندة  تتقدم  املتبقية  الوحيدة 

تفجريها من ُبعد، وان اقرتبت لن تبقي أحدا عىل قيد احلياة. 
هنا جاء األمر ورسم »امحد زيني« بعقله خطة رسيعة حيمي ما 

يمكن محايته من أرواح املجاهدين، فلم يبق سوى هذه العجلة 
دروع  من  حتويه  ملا  املشؤوم  الغراب  كأهنا  نحوهم  املتجهة 
هائلة،  برسعة  وتقدم  قاذفته  محل  اخرتاقها.  يصعب  سميكة 
لرضب  نفسه  وهيأ  األرض  عىل  وجلس  الصد،  ساتر  وعرب 
العجلة، سدد باجتاهها وهي تنهب برسعتها األرض والريح.. 
وجد نفسه أمام املوت مبارشة.. فبموته حييا املجاهدون، وقتها 
رغم كل األصوات ان يرتاجع، لكنه كان يعرف ان هذا النوع 
كانت  باملبارش.  تعالج  مل  ما  توقفها  يمكن  ال  املفخخات  من 
حلظة انسجام ما بني نجاة املجاهدين وبني استشهاده، ويعود 
ليدخل ثانية يف احلياة، كأنه يرى قربُه وصورُه متأل كربالء. ما 
كان يصّدق استشهاده هذه اللحظة، استوى واقفًا، واملفخخة 
إال  االصطدام  للحظة  يبق  مل  يتقدم،  وهو  رسعتها،  غاية  يف 
ألغامها  بكل  السيارة  مع  فصعد  قذيفته  ورمى  توقف  أمتار، 
إىل السامء وأسلم روحه خلازن السموات واألرض وانتهى يف 
مداه.. فسّجل يف سجالت اهلل شهيدًا. وكل من يعرف الشهيد 
أمام  من  ويمّر  زيني(  مهدي  محيد  الدين  فخر  أمحد  السعيد) 

صورته كأنه يسمع صوته..
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كربالُءُ  في مجلة ناشيونال جيوغرافيك 
األمريكية عام 1914

مجل���ة ناش���يونال جيوغرافي���ك مجلة معرفي���ة أمريكي���ة، تصدرها منظمة 
ناشيونال جيوغرافيك األمريكية باللغة اإلنكليزية منذ بدأت أنشطتها منذ 
 وزار مندوب المجلة عام 1914 الدولة العثمانية تركيا 

ً
عام 1888م ش���هريا

وكذلك العراق, ومراّ في مدينة كرب�ء التي قال عنها:
حين يدخل الزائر مدينة كرب�ء المقدس���ة, تذهل���ه المناظر التي تزهو بها 
القباب الذهبية, ومنائر تتألأل في األرض كنجوم السماء, تهدي الساري 
ال���ى طريق الحق والنجاة, وتس���مو بالذكرى العطرة للرجال الخالدين أبي 
عب���د الله الحس���ين وأخيه أبي الفض���ل العباس )عليهما الس����م( الذين 
 وس���يرة تش���دو له���ا القلوب, ه���ؤالء الذين 

ً
صاغ���وا قي���م الش���هادة تاريخا

جاهدوا في سبيل الله والعقيدة الحقة والدين القويم, وحملوا مشعل 
 في أحلك الظروف وأصعبها, وأس���ترخصوا كل 

ً
اإلمامة المضطهدة عاليا

غاًل وثمين, ورفعوا راية الجهاد والقتال ضد العدو الغادر.

ترجمة الباحث التاريخي مرت�سى علي الأو�سي 
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هذا  يقصد  أن  املستغرب  من  ليس 
امل��ش��ه��د امل��ق��دس ال��ق��اص��دون من 
كربالء  فيزور  أيضًا,  املسلمني  غري 
فيها  ويمر  واملسترشقون  الرحالون 
التجار واملسافرون, ويتطرق اىل ذكرها 
السياسة  ورجال  والباحثون  الكتاب 
الذين كانت  الغربيني  والصحافة من 
فيها  بام  البالد  تزال جتتذهبم هذه  وال 

من مزايا وكنوز وآثار وتراث.
هذه  يقطعون  املتسابقون  كان  هكذا 
املساحة مسافة طويلة لكي يكتبوا ما 
املرافق  وسائر  املباين  من  يشاهدونه 
وقد جتلت يف روضاهتا املقدسة آيات 
أقىص  اىل  والزخرفة  املعامري  الفن 
ويؤكد  األي���ام,  تلك  يف  ممكن  ح��ٍد 
املعامري  الفن  ان  هؤالء  من  البعض 
ضمنت  وقد  إبداعه،  يف  األوج  بلغ 
كتاباهتم مجيع ما توصلت مشاهداهتم 
من دراسات وأبحاث أصبحت منبعًا 
الوصف  الكتاب  منه  يستقي  ثريًا 
الرائع وما ختتص به مدينة كربالء يف 

ان  اىل األسف  يدعو  اللغات ومما  مجيع 
هؤالء مل يتطرقوا يف رحالهتم اىل احلركة الثقافية والعلمية التي 
تزدهر هبا املدينة عرب مدارسها وجوامعها واعالمها إال ما ندر, 
العلم واألدب, ازدهرت فيها  العلم أن كربالء هي مدينة  مع 
أجتمع  فقد  القرون,  معظم  يف  واسعًا  ازدهارا  العربية  الثقافة 
يف  والثقات  واملؤرخني  العلامء  أساطني  من  كبري  عدد  فيها 
القول ان كل سنة  سلسلة موصولة احللقات, بحيث نستطيع 
أحداثها  عاش  ومؤرخ  عامل  من  خيل  مل  قرن  كل  سنوات  من 

وأرخ هلا.
شاهدوه  ما  رحالهتم  يف  واملسترشقون  الرحالون  تناول 
من  املدينة  وح��ال  منها  خروجهم  وح��ال  إليها  طريقهم  يف 
الداخل وذكروا العتبتني املقدستني ووصفومها وحال سكاهنا 

ومبانيها. 

العدد  يف  نرش  الذي  تقريره  إلعداد  العراق  اىل  زيارته  خالل 
عام  ديسمرب  يف  جيوغرافيك  ناشيونال  جملة  من  السادس 
دي  واشنطن  األمريكية  العاصمة  يف  صدرت  1914والتي 
عن  كثرية  تفاصيل  سمبيك  فريدريك  الصحفي  ذكر  يس, 
احلياة يف العراق يف السنوات األخرية لالحتالل العثامين, ومن 
ليلة  فيها  بات  حيث  كربالء,  مدينة  زارها  التي  املدن  ضمن 
واحدة قادمًا من بغداد ومتوجهًا اىل النجف وقد كان عنوان 
النجف  الشيعي,  التصوف  مدينة  )النجف  كالتايل:  املقالة 
)مكة( للشيعة زيارة اىل احدى املدن الغريبة يف العامل بواسطة 
فريدريك سيمبيك(, وقد وضع عنوان املقال هذا ضمن قائمة 

املحتويات عىل الغالف الرئيي للمجلة.  
املسيب  الفرات يف  الغربية من هنر  الضفة  اىل  وعندما وصلنا 
استبدلنا بغاال نشطة أخرى لتكمل مشوار الرحلة وقد مررنا 
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اثناء سرينا بحزام من أشجار التني وحدائق النخيل والتي تزين 
ضفاف النهر . لقد ظهرت لنا مرة أخرى الصحراء القاحلة التي 
كانت خالية من احلياة الربية وهي صحراء منبسطة وناعمة ولقد 
مررنا اثناء رحلتنا فوق بعض القنوات املائية التي كانت مرتوكة 
من  جزء  باهنا  التفكري  لنا  جيعل  منظرها  كان  والتي  ومهدمة 
نظام الري الذي اخرتعه قدماء البابليني . ويف منتصف الطريق 
ملوكب  جنائز  جنائزياحيمل  موكبا  شاهدنا  كربالء  اىل  املؤدي 
متجه اىل مدينة النجف املقدسة ومن ضمن هذه اجلثامني كانت 
جنازة احد النبالء اإليرانيني والذي كان برفقته يف التشييع اكثر 
من 300 شخص الذين جاؤوا برفقته من طهران وهم يرددون 

الرتانيم احلزينة والقصائد التي ترثي هذا امليت.
تركيا  من  اجلنائز  هذه  بتهريب  تقوم  القوافل  بعض  كانت  لقد 
عرب ايران لغرض دفنها يف كربالء لكون السلطات الرتكية تتبع 
بعض اإلجراءات الصعبة التي حتول دون دخول هذه اجلثامني 
اىل خارج تركيا ويف متام الساعة الرابعة وصلنا اىل كربالء والتي 

تعترب من اكثر املدن املقدسة لدى الشيعة.
حشود الزائرين 

لقد كان هلذه املدينة األثر البالغ يف نرش ثقافة التشيع وارضاعها 
هلذا الفكر اىل هؤالء الزوار. 

لقد كانت هذه احلشود الكبرية تتسابق ألجل زيارة كربالء وهذا 

ما شهده التاريخ عرب قرون مضت لقد كان هلؤالء الزائرين غاية 
يف  املقدس  الرضيح  خ��ارج  كربالء  يف  موتاهم  يدفنوا  ان  يف 

األرض البعيدة عنهم لعلمهم بثواب هذا العمل. 
وهذه  شخص   )75000( الشيعة  من  كربالء  سكان  كان  لقد 
تربتها  يف  حضنت  قد  لكوهنا  البالغ  األثر  هلا  كان  التي  املدينة 
كان  الذي  الرائع  الرضيح  له  كان  الذي  عيل  بن  احلسني  مرقد 
تنطوي  وما  والنفائس  بثمن  تقدر  ال  التي  الكنوز  عىل  حيتوي 
الذي  الزيارة  واقامت صالة  الزيارة  تكون  اثر عندما  علية من 
طقوس  هلا  أصبحت  والتي  الشيعة  العلامء  ورشعها  عليها  اكد 

معينة وإجراءات خاصة.
يف عام 1350 أصبحت كربالء هي واحدة من احلوزات الدينية 
التي من خالهلا يتخرج الكثري من طالب احلوزة واحدهم كانت 
الشاه نعمة اهلل التي بقيت ملدة )40( يوما ولقد قال عليها بعض 
املؤرخني بان بعضا من فتواها ماتزال تعمل هبا لغاية االن لقد 
العبادة ملئات  نار  الفتوى والنبوءة: )ان  كتب تعليقا حول هذه 
الرب  يأيت  سوف   – والدموع  املسيح  وقت  ان   - السنني  من 

احلقيقي وكل كافر سوف يقتل(.
للحركة  قائد  به  قام  ما  ومنها  لقد حدثت هجامت عىل كربالء 
)عليه  احلسني  قرب  ممتلكات  برسقة  قام  الذي  اهلل  عبد  الوهابية 
النفائس  من  الكثري  رسقة  متت  لقد  املايض  القرن  يف  السالم( 
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قطع  من  وبعض  العبايس  العرص  اىل  تعود  سيوف  من  الثمينة 
النقود  من  والكثري  الغالية  الكشمريية  واالقمشة  املالبس 

واملسكوكات الذهبية.
مل تكن هناك أي مناطق جاذبة يف كربالء لكي جتذب املسافرين 
لقد مكثنا يف خان قد بني جداره من الطني... وايقظني اخلدم 
يف الساعات األوىل من الفجر لكي نتهيأ للرحلة وكنت مرتاحًا 
التمر واخلبز احلار والشاي،  الذي يتكون من  وتناولنا فطورنا 
فقد كانت املسافة التي تفصلنا بني النجف وكربالء بحدود ٦0 

مياًل. 
عندما وصلنا اىل هذه املدينة كانت تبدو لنا ارضا قاحلة سهلة 
خالية من أي يشء، وارسل لنا حاكم كربالء بعض األشخاص 
لكون  محايتنا  رفضت  فقد  الرتكية  القوات  اما  يرافقونا،  لكي 
وصلنا  ولقد  الصحراء،  يف  األجانب  مرور  بعدم  قواعد  هناك 
اىل اخلان وكان رديئا وغري جيد وكان يف منطقة تنتصف املسافة 

وتسمى الكوفة.
لقد صادفنا ونحن يف طريقنا املئات من الزوار اإليرانيني الذين 
وقد  باحلجاج،  انفسهم  وسموا  احلج  او  الزيارة  من  عادوا  قد 
صبغوا حلاياهم باحلنة لتصبح لوهنا امحر لقد قلت يف نفي اين 

سوف اصبح حاجا مثل اجلميع وكنت فرحا هبذا اللقب.

مل  أنه  الغريب  لكن  كربالء  عن  الصحفي  تناوله  ما  أنتهى  هنا 
يرفق مع املقال يف املجلة صورة للمرقدين الرشيفني وإنام صورة 
لكل من مرقد احلر والتطبري يف املخيم وعربات النقل من بغداد 

اىل كربالء مرورًا باملسيب. 
شائعة  كانت  التي  النقل  وسيلة  املقال  هذا  يف  الرحالة  يتناول 
آنذاك وهي عربات اخليل التي كانت تستبدل بني فرتة وأخرى 
وخصوصًا يف املسيب، وتناول نقل اجلنائز من ايران اىل العراق 
عام  العراقية  الدولة  قيام  مع  انتهت  والتي  كربالء  يف  لدفنها 
19٢1 وبني أمهية الدفن يف هذا املكان املقدس, ومل خيطئ حينام 

قال إن مدينة كربالء هي إحدى أهم مدن الشيعة.
كربالء  مدينة  أن  وهي  جدًا  مهمة  قضية  اىل  الرحالة  ويشري 
الكثري  ففيها  اإلسالمي  للعامل  إشعاع  مصدر  كانت  وقتذاك 
األمر عىل  يقترص  العلم, وال  والكثري من طالب  احلوزات  من 
الرجال فقط وإنام عىل النساء أيضًا مما يدل عىل إن املرأة يف كربالء 
وقتذاك كان هلا دور مهم تصدرت فيه املجالس احلسينية للنساء 

وتصدت لإلفتاء وكان هلا دور يف إصالح املجتمع اإلسالمي.
وقد عرج هذا الرحالة عىل الغزو الوهايب لكربالء عام 1801 
ورسقة  أبيها  بكرة  عن  املدينة  باستباحة  الوهابيون  قام  وكيف 

حمتويات العتبتني املقدستني فيها.
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مقي���اس تحض���ر ورق���ي األمم والش���عوب بااللتزام  واالحت���رام النظ���ام والقوانين 
الت���ي م���ن ش���أنها تنظم وتقن���ن ش���ؤون العباد بم���ا تقتضي���ه المصلح���ة والذوق 
العام الس���يما الدين اإلس����مي من وصاياه الحفاظ على النظام وترتيب وإص�ح 
امرك���م والنظاف���ة وع���دم الجلوس بالطرق���ات العامة مما يس���بب تعطيل أعمال 
الناس وتيس���ير ش���ؤونهم الحياتية, وقد رصدت )االحرار( انتشار أسواق بيع الخضار 
والفاكه���ة واالس���ماك بصورة عش���وائية على جنبات بعض الطرق الرئيس���ية في 
كرب�ء المقدس���ة مما يس���بب مظهرا غير الئق وسلبيا ومخلفات ونفايات متطايرة 
في الش���وارع واالرصفة باإلضافة الى ذلك يتس���بب بإرب���اك لحركة المارة وازدحام 

شديد للمركبات مما سبب حوادث مرورية مؤسفة. 

انتشار األسواق العشوائية 
في شوارع كرب�ء الرئيسية
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مواطنون يف كربالء 
ابو امحد: نشاهد كل يوم باعة متجولني يف العجالت يف الشوارع الرئيسية والفرعية وحتى 
يف الشوارع الداخلية لألحياء السكنية مما يسبب ازدحاما للامرة وللمواطنني وحلركة سري 
املركبات ويولد زحاما شديدا يف حركة املرور الكبرية باالضافة اىل ذلك انترشت يف اآلونة 
األخرية مكربات الصوت عند الباعة املتجولني يسبب ازعاجا للدور السكنية القريبة منها 
وخاصة القريبة من املؤسسات الصحية مما يؤثر عىل املرىض الراقدين يف املستشفيات, عالوة 
عىل ذلك خمالفات الباعة من الفواكه واخلضار تسبب تراكم النفايات عىل جنبات الطرقات 
مما يسبب منظرا مشوها وغري حضاري ملدينة كربالء املقدسة كام ندعو اجلهات املسؤولة يف 
دائرة بلدية كربالء توفري أماكن وأسواق للخضار خاصة نظامية وذلك للحفاظ عىل منظر 

املدينة احلرضي.
ابو عيل: من اجلميل جدا ان هناك أسواقا نظامية وخاصة أسواق الفاكهة اخلضار يف أماكن 
خاصة داخلة ضمن التخطيط العمراين للمدينة وحمالت وأسواق عرصية مما تعكس حالة 
تطورية للمدينة وشكل الئق وحضاري وان دائرة بلدية كربالء جادة يف ختصيص أماكن 
وأسواق خاصة للباعة املتجولني يف االقضية والنواحي ويف املركز ويف الشوارع الرئيسية 
واالزقة وذلك للحفاظ الذوق العام والشوارع من النفايات واملخلفات الناجتة الباعة عن  
املتجولني للخضار والفاكهة واللحوم واالسامك بالضافة اىل مكربات الصوت والضوضاء 
الناجتة عنها تسبب أيضا أرضت باألرصفة والشوارع واالسفلت من خالل جتمع الربك املاء 
فيها مما سبب التخسفات واملطبات يف الشوارع بإضافة اىل تسبب ظاهرة الباعة املتجولني 
السري وبعض احلوادث  ارباك حركة  التي تساهم يف  ازدحاما للمشاة واملارة وللمركبات 

املرورية املؤسفة يف كربالء املقدسة. 
بلدية كربالء رشعت بانشاء أسواق نظامية 

قال املهندس نصري هادي جاسم مسؤول شعبة الواردات يف بلدية كربالء ان بلدية كربالء 
بارشت بانشاء أسواق نظامية وذات طابع حضاري يف عموم مدينة كربالء املقدسة وذلك 
التقاطعات  ويف  الرئيسية  الشوارع  يف  املنترشين  املتجولني  للباعة  املناسبة  البدائل  لتوفري 
واجلهات  كربالء  مديرية  قبل  من  مشرتكة  مفاوز  تشكيل  تم  وأضاف  السكنية  واالحياء 
هبم  خاصة  عشوائية  أسواق  انشاء  ويف  املتجاوزين  املتجولني  الباعة  ملحاسبة  املختصة 
مفارز  مع  التنسيق  تم  وأفاد  كربالء   بلدية  ملديرية  القانونية  والتعليامت  الضوابط  خارج 
الرشطة ورشطة املرور وكوادرنا بالقيام بحمالت إزالة التجاوزات وفرض غرامات مالية 
ترتاوح من مئة الف اىل مخسامئة الف دينار وفرض غرامات من رشطة املرور عىل أصحاب 
الرئيسية   التقاطعات  ويف  والشوارع  األرصفة  عىل  املتجاوزين  املتجولني  للباعة  املركبات 
الباعة املتجولني عىل الشوارع والتوجه اىل األسواق  وكام أشار اىل عدم التجاوز من قبل 
النظامية داعيا يف الوقت ذاته من خالل جملة االحرار اصحاب البقالة والباعة املتجولني اىل 
االلتزام بالنظام والقانون وعدم التجاوز عىل حمرمات الطرق العامة الرئيسية والتقاطعات 
ويف االزقة واالحياء السكنية واخلاصة القريبة من املستشفيات واملراكز الصحية مما تسبب 

ازعاجا وتشوها  ملنظر مدينة كربالء املقدسة. 
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كلمة االبرار مجع بر وتعني الصاحلني ويف هذه العبارة امتدح اهلل سبحانه اهل البيت )عليهم السالم( 
)عليها  فاطمة  عىل  التعريف(  والم  االلف  مع  )باجلمع  )االب��رار(  اطالق  وان  الصالح  عملهم  وايد 
السالم( وعيل واحلسن واحلسني )عليهم السالم( ليكون واضحا اهنم )عليهم السالم( اكمل االبرار 
وافضل االخيار واهنم املختارون ممن اختارهم )جل وعال(، واهنم ابرار بصورة مطلقة ال يرشكهم يف 
ذلك احد، وما عداهم يأيت بالدرجة الالحقة اذا ان عملهم الصالح لآلخرين سيكون نسبيا بالنسبة اىل 

الزمان واملكان الذي يعيشون فيه..
)عينا يرشبون هبا عباد اهلل يفجروهنا تفجريا( ان تلك العني من الكافور املوجود يف اجلنة والتي يرشب 

منها عباد اهلل ،جارية بحيث يسهل عليهم الرشب منها من اي مكان شاءوا .
روي عن االمام الصادق )عليه السالم( اصل هذه العني يف بيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
يف اجلنة ومنها تنحدر املياه وجتري يف بيوت االنبياء واملؤمنني واملراد هنا )بعباد اهلل( يف هذه اآلية ليس 
الذين  اولئك  اي  بالطاعة واخلدمة  العبد  به  املراد  بل  اهلل  فاجلميع هم عباد  وامللك واال  باخللقة  العبيد 
بلغوا حد الكامل يف اطاعتهم وعبوديتهم خلالق العامل وملا كان عيل وفاطمة واحلسنان )عليهم السالم( 
يف مقدمة العابدين واالكمل من مجيع الكاملني يف العبودية ،اطلق عليهم يف هذه اآلية )عباد اهلل( وهذا 
مدح عظيم ال يتصوره ما هو اعىل منه ثم ذكر ذلك املدح العظيم والتكريم االهلي هلم فقال )جل وعال(: 
)يوفون بالنذر( اي اهنم يف مقام الطاعة والعبودية – اضافة ملا هو واجب عليهم بموجب االمر االهلي – 
يعملون يف سبيل اهلل ،وبطبيعة احلال فان الذي يرى بذاته العمل واجبا ويعمل بذلك فانة اكثر استعدادا 

ألداء ما هو واجب عليه.
عىل  اخللق  خالق  من  ثالثة  شهادة  وهذه  واسريًا(  ويتياًم  مسكينًا  ُحبه  عىل  الطعام  )ويطعمون  وقوله: 
هذه  نزول  العامة  علامء  كبار  نقل  وقد  بالضعفاء  العظامء  اولئك  وايثار  ورأفة  جلود  الكاملية  الصفات 

السورة الرشيفة يف حق اهل البيت وهم )عليهم السالم(..

من هم األبرار..؟
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والتائبني  املخلصني  ع��ب��اده  ب��ه  خي��ص  اهل��ي  توفيق  ه��و 
واملستغفرين  يوفق به العبد قبل موته لالبتعاد عام يغضب 
اهلل سبحانه وتعاىل والتوبة من الذنوب واملعايص واالقبال 
الشهادتني  موته عىل  اخلري ويكون  واعامل  الطاعات  عىل 
ورسوله  عبد  حممدا  أن  وشهادة  اهلل  اال  أله  ال  أن  شهادة 
الصالة  أفضل  وعليهم  عليه  وأبنائه  عيل  والي��ة  وعىل 
ذلك  لتحقيق  والسبيل  اخلامتة  حسن  هو  هذا  والسالم 

والوصول اىل حسن اخلامتة ما ييل :
ونقواه  اهلل  طاعة  االنسان  يلزم  ان  هو  االستقامة:   -1
العبد  يلح  التوبة وأن  اىل  املحرمات واملبادرة  واحلذر من 
يصلح  وان  والتقوى  االيامن  عىل  يتوفاه  أن  اهلل  دعاء  يف 
نيته متوجهه دائام هلذا  االنسان ظاهره وباطنه وان تكون 

اهلدف
٢- حسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل

3- ذكر املوت دائام وقرص االمل
4- اخلوف وباستمرار من أسباب سوء اخلامتة

احتضاره   حني  العبد  يعرفها  عالمات   العاقبة  وحلسن 
ومنها ما يظهر للناس فالعبد املؤمن يعرف حسن عاقبته 
عند احتضاره يقول اهلل سبحانه وتعاىل {ان الذين قالوا ربنا 
اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم املالئكة اال ختافوا وال حتزنوا 
العالمات  ومن  توعدون}..  كنتم  التي  باجلنة  واب��رشوا 
بنبوة  واالق��رار  الشهادتني  لنطق  االنسان  يوفق  أن  ايضا 
)عليه  وأبنائه  عيل  وإمامة  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 
جبني  يرشح  املوت  وعند  املوت  قبل  السالم(  وعليهم 
املؤمن عرقا وهذا ما روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله وسلم واالئمة الطاهرين وأيضا من عالمات حسن 
اخلامتة هو أن يوفق االنسان لنيل الشهادة يف سبيل وطنه 

أو دينه أو ماله أو عرضه..
نحن  مجيعا  ننشدها  التي  اخلامتة  حسن  أن  القول  وخامتة 
حمبي آل بيت املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم هو أن 
تعاىل  اهلل  املنتظر )عجل  املهدي  إمامنا  نستشهد يف جيش 

فرجه الرشيف(.

الذنوب  من  كثريا  حياته  م��دى  عىل  االن��س��ان  يقرتف 
واملعايص اال ان يبلغ نضجا فيطلب من اهلل سبحانه وتعاىل 
وتكون  واملستغفرين  الطائعني  غاية  تكون  التي  التوبة 
آياته  بأدوات ووسائل يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم 
وبسور متعددة اىل قضية التوبة لالنسان وسنطرقها تباعا: 
اُب  التَّوَّ ُهَو  ُه  إِنَّ َعَلْيِه  َفَتاَب  َكِلاَمٍت  ِه  َربِّ ِمْن  َآَدُم  ى  {َفَتَلقَّ

ِحيُم )37 البقرة(}. الرَّ
الكلامت هم حممد وال حممد )عليه وعليهم السالم( فهم 
الوسيلة التي هبا نتوجه اىل اهلل تعاىل لقبول التوبة كام تقبل 

اهلل تعاىل هبم توبة آدم النبي )عليه السالم(.
َعَلْيِهْم  َأُتوُب  َفُأوَلئَِك  ُنوا  َوَبيَّ َوَأْصَلُحوا  َتاُبوا  ِذيَن  الَّ {إاِلَّ 
يعمل  ال��ذي  البقرة(}،   -1٦0( ِحيُم  الرَّ اُب  ��وَّ ال��تَّ َوَأَن��ا 
يفوز  االوان  فوات  قبل  يتوب  ثم  بجهل  اخلبيث  العمل 
ارجعون  رب  فيقول  املوت  جاءه  اذا  اما  تعاىل,  اهلل  برضا 
َتاُبوا  ِذيَن  الَّ {إاِلَّ  قائلها،  هو  كلمة  اهنا  كال  اجلواب  يأتيه 
َفُأوَلئَِك   ِ هلِلَّ ِديَنُهْم  َوَأْخَلُصوا   ِ بِاهللَّ َواْعَتَصُموا  َوَأْصَلُحوا 
ُ امْلُْؤِمننَِي َأْجًرا َعِظياًم )14٦-  َمَع امْلُْؤِمننَِي َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَّ

النساء(}.
ايضا يف هذا املوضع قرنت التوبة باإلصالح واالعتصام 
وال  تعاىل وهم حممد  اهلل  بحبل  التمسك  تعاىل وهو  باهلل 
االخ��الص,  ذل��ك  وبعد  السالم(  وعليهم  )عليه  حممد 
{َفَمْن  بنون،  وال  مال  ينفع  ال  يوم  اجرهم  يؤتى  فسوف 
 َ اهللَّ إِنَّ  َعَلْيِه  َيُتوُب   َ اهللَّ َفإِنَّ  َوَأْصَلَح  ُظْلِمِه  َبْعِد  ِمْن  َتاَب 

َغُفوٌر َرِحيٌم )39-املائدة(}.

التوبة تقترن باإلصالح حسن الخاتمة 
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تتحدث لنا الكثري من املرويات احلديثية حول رضورة االهتامم 
الطفل  وهي  الزوجان  يكوهنا  التي  بالبذرة  االعتناء  وتشديد 
ن املجتمع ويكون عضوًا نافعًا  لُيخرجا كائنًا سلياًم صاحلًا يكونّ

فيه.
النبي وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعي  وقد شملت آثار 
والفكرية  الدينية  الطفل:  بسالمة  املتعلقة  اجلوانب  كافة 
كل  ويف  وشكله،  بدنه  سالمة  وحتى  والنفسية  واالجتامعية 

مراحل تكونه ونشوئه.
فعن موسى الكاظم )عليه السالم( قال: »جاء رجل إىل النبّي 
هذا؟  ابني  حّق  ما  اهلل  رسول  يا  فقال:  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 

قال: »حتسن اسمه وأدبه وضعه موضعًا حسنًا«¹
وع��ن اإلم��ام ال��ص��ادق عليه ال��س��الم: »أك��رم��وا أوالدك��م، 

وأحسنوا آداهبم ُيغفْر لكم«²
أحداثكم  »ب��ادروا  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلم��ام  وعن 

باحلديث قبل أن تسبقكم إليهم املرجئة«³
ما  علمنا  من  صبيانكم  »عّلموا  السالم(:  )عليه  عيّل  وعن 

ينفعهم اهلل به، ال تغلب عليهم املرجئة برأهيا«.
عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »حق الولد عىل والده أن 

يعلمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وأن ال يرزقه إال طيبا«5
والعادات  اخل��راف��ات  من  الكثري  انترشت  ه��ذه  أيامنا  ويف 
جوانب  وأقصيت  عليها  كبري  اهتامم  صّب  والسلوكيات 

الرعاية الفكرية والعقلية والنفسية للطفل... 
فصار عند بعض العوائل شبه تقديس لعادات ال أصل هلا تلتزم 
هبا املرأة يف محلها وعند والدهتا وتقام عىل الطفل أيضًا، وما إن 
الرتبية،  ابتعادًا عن مفهوم  الطفل ويكرب حتى نالحظ  يدرج 
باألوالد  وتفاخر  انجاب  أنه  ملجرد  يكون  اإلنجاب  فكأن 
واألنفس، وكأنه مرشوع تكثري ال مرشوع جيل وجمتمع، واذا 
واملأكل  امللبس  تناول  يتم  فسوف  الرتبية  عن  احلديث  أريد 

أبعاد  من  يكتنفه  وما  املفهوم  هلذا  احلقيقي  املعنى  عن  بعيدًا 
وسالمته  واألخالقية  الدينية  وتربيته  الطفل  بعقل  تتعلق 

النفسية.
اخلاطئة  الترصفات  اىل  أدى  الرتبية  مفهوم  إدراك  عدم  إن 
للعوائل جتاه ذريتهم والتي تؤثر عىل تنشئتهم، فنرى يف هذه 
يبتىل هبا األطفال مثل  التي  النفسية والصحية  املشاكل  األيام 
مرض التوحد وتأخر النطق وضعف البرص يف حالة تعكس يف 
غالبها تكاساًل عن الرتبية والعناية بالطفل نتيجة اإلستخدام 
املفرط ألجهزة املوبايل وكأنه أوكل لآلالت واألجهزة وليس 
الوالدان  يستشعر  كيف  أدري  وال  األبوين،  ورعاية  لعطف 
فطرة األبوة واألمومة اذا كان الطفل يف عامل ومها يف عامل آخر، 
ومتى ُيعمالن اخلوف عىل الطفل إن مل ينتاهبام يف هذا الوضع؟ 
إضافة للمشاكل النفسية والصحية نالحظ التغيري األخالقي 
يف بعض األجيال والفراغ العقيل كي يصل الطفل اىل املتوسطة 
أبسط  عىل  اإلجابة  يعرف  ال  وهو  اجلامعة  وربام  واإلعدادية 

سؤال قد يوجه إليه يف دينه وتارخيه وثقافته العامة!
مميزة  وبأساليب  مكثفة  تربية  اىل  نحتاج  الزمن  هذا  يف  نحن 
العودة  وهو  يسري  بشكل  ذلك  ويمكن  إدراكها  فقط  وليس 
اىل أنفسنا وفطرتنا وعدم التعايل عىل املخاطر التي يشخصها 
لنا املختصون يف الطب والدين واإلجتامع، وعدم السري عىل 
اجلميع  فليس  بيهم(  صار  ما  يش  وكل  )خليناهم  مقولة: 
أن  غري  من  فيه  ستقع  أو  املحذور  يف  واقع  ولعلك  سواسية 

تدري.
______________________________

)1( : مكارم االخالق للطربيس ص 114.

)2( : احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج15، ص195.

)3( : الكايف - الشيخ الكليني - ج 6 - الصفحة 47

)4( : ميزان احلكمة - حممد الريشهري - ج 4 - الصفحة 3680

)5( :  كنز العامل: 45340
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حديث  عبارات  نفي  مع  أرّدد  وأنا   ، مشمس  صباح  ذاَت 
السالم_،،إيّن  الزهراء_عليه  فاطمة  عن  امل��روّي  الكساء 
التي  العبارة  مدحية....إىل  أرضًا  وال  مبنّية  سامَء  َخلقُت  مَا 
أتأّمل  حينها  ،،كنُت  ألجلكم  أال  مضيئة  والشمسًا  تقول، 
خيوط الشمس الذهبّية ،وهي ممتدة عىل وجِه األرض ، كانت 
مجيلة رغم ماهبا ِمن حرًّ ، ومّلا دنوت منها أكثَر فأكثر ، قرات 
 ، ُعميس  بنت  التي روهتا أسامء  تلك  بل اسطرًا، هي  حروفًا 
وتناقلها الكثريوَن ، مِلافيها ِمن إعجاٍز واستجابٍة للدعاء، بِرد 
للنبّي  هذا  قبِل  ِمن  ُردت  كانت  وإن  الغروب  بعَد  الشمس 
-عليهالسالم-إال  نون  بن  سليامن_عليهالسالم_ويوشع 
أهّنا مل تقرتْن باسِم أحدمها كاقرتاهنا باسِم بن ايب طالب-عليه 
صوٌت  يل  ختيّل   ، التأّمالت  هذه  يف  أناغارقٌة  وبينام  السالم- 
ليَت اإلرشاق حينها كان   : قائاًل  ِمن  قرِص الشمس  ينبعُث 
الرسول -صىل  يستيقّظ  انتظر حّتى   لبقيُت   ، أأفل  بيدي ومل 
اهلل عليه وآله- مثلام كاَن ابو احلسن -عليه السالم-ينتظُر ، ومل 
يكن قد صىل فرَض العرص، إذكاَن السنّد لراِس خاتم األنبياء 
-صىل اهلل عليه واله- حنَي تلقيِه وحي السامء ، حيُث السكون 

واهلدوء بصدِر اإليامن كّله ، وكأّنه أحال األشياء إىل مجاٍد أاّل 
انفاسُه املمتزجة بأنفاس املصطفى-صىل اهلل عليه وآله- 

التي  تلك   ، الطفولة   ِ ذكريات  يستعيُد  الفّواح   عطُرها  كاَن 
أشار  مثلام   ، وَخرُبَ  كرَب  أن  إىل  فيها بحضنِه وهو صغري  ترّبى 
إليه -عليه السالم- يف بعض ُخطبه : »وقد علمتم موضعي 
واملنزلة  القريبة  وآله-بالقرابة  اهلل عليه  اهلل -صىل  من رسول 
إىل  ويضمني   ، وليد  وأن��ا  حجره  يف  وضعني   ، اخلصيصة 
صدرِه، ويكنفني يف فراشه، ويمسني جسده ، ويشمني عرفه، 
الذكريات  زمحة  وبنَي  يلّقمنيه«)1(،  ثم  اليشء  يمضغ  وكاَن 
مأمورة  ف��رصُت   ، بالغروب  ال��وق��ُت  أش��اَر  ومتعتها  ه��ذه 
سواده  الليُل   نرَش  ومّلا   ، األحّبة  ترك  عىل  جمربة   ، بالذهاِب 
النبّي -صىل اهلل عليه  وتألألت نجوم السامء ، ارتفع صوُت 
وآله-  هبذا الدعاء{اللهم إّن عليًا كاَن يف طاعتك فأردد عليه 
الشمس } )٢(فُرّدت حينها لإلمام ، وبرّدها كاَن أمجل اخلتام 

لِقّصة سميتها )الَعجيبة(.
___________________________

)1( رشح اصول الكايف ج 3، ص 478

)2(كتاب األربعي :ج1، ص 438

ُ
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ال���ى مس���تودع ثقِة الحس���ين )علي���ه الس����م( وخاصت���ه، وأول من استش���هد من االهل 

واالصحاب، سفير النهضة الحسينية، والمحارب القوي والبطل الشجاع، وعن شجاعته قال 

 بن أبي طالب، 
اّ
الدين���وري ف���ي المعارف )204(: “وخرج ولد عقيل مع الحس���ين بن عل���ي

مة الحسين 
اّ
فقتَل منهم تس���عة نفر، وكان مس���لم بن عقيل أشجعهم. وكان على مقد

”.. انطلق للتأكد م���ن حقيقة الوضع الذي صورته رس���ائل 
ً
فقتل���ه عبي���د الل���ه بن زياد صب���را

تل وهاني بن عروة 
ُ

مشايخ الكوفة الى اإلمام الحسين )عليه الس�م(، وأخذ البيعة له فق

في يوم عرفة.

ن البوابة الشرقية لمسجد الكوفة
اّ
 تزي

ٌ
إشراقة

سفير الدعوة الحسينية 
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أستشهد  للهجرة،  ستني  سنة  من  احلجة  ذي  من  التاسع  ويف 
فيه،  استشهَد  الذي  اليوم  نفس  ويف  السالم(،  )عليه  ُمسلم 
يف  عنقه  ورضبت  السجن،  من  املرادي  عروة  بن  هاين  ُأخرج 
سوق الغنم، وهاين أحد مشايخ الكوفة الذين مل ينكثوا البيعة 
جير  أن  اهلل(  لعائن  )عليه  زياد  ابن  فأمَر  عقيل،  بن  مسلم  اىل 
جسده مع جسد مسلم بن عقيل يف أسواق الكوفة، ثم بعث 
قرص  عند  ودفنومها  الشام،  يف  معاوية  بن  يزيد  إىل  برأسيهام 

اإلمارة يف حرم املسجد بالكوفة.
ويقع مرقد الشهيدين مسلم بن عقيل )عليه السالم( وهاين بن 
عروة )رضوان اهلل عليه( جماورا جلدار مسجد الكوفة من جهة 
الرشق، وتعلو الشباك الذي حييط بقرب مسلم ٍقّبة عالية كانت 
احلرم، ورشع  بناء  أن جدد  وبعد  اخلارج  بالكايش من  مغطاة 
املحيط  ال��رواق  ووسع  19٦5م،  عام  والتوسع  التجديد  يف 

بالرضيح كام تم توسيع جوانبه األخرى..
باملرايا  والقبة  للحرم  الداخلية  اجل��دران  زخرفة  متت  وقد 
من  اجل��دران  زينت  فيام  االتقان،  يف  غاية  هندسية  بأشكال 
اخلارج بالذهب بعد توسعة الصحن املمتد بني رضيح مسلم 
اهلل  )رض��وان  عروة  بن  هاين  وقرب  السالم(  )عليه  عقيل  بن 

حييط  سور  بناء  تاريخ  كان  وفيام  فيه،  أروقة  بناء  وتم  عليه(، 
باملرقدين الرشيفني عام 19٦0م..

وقبة سفري احلسني كام تظهر من مسجد الكوفة، شاخمة، تتكرس 
عىل صفائحها الذهبية أشعة الشمس، منوهًة عن عناهنا، وما 
حظي به مسلم )عليه السالم( من منازل الرفعة يف دار الدنيا، 
الكوفة، مرصحة ها هو  إنام رايتها من ختفق يف سامء  ومعلنًة، 
كرس  أنه  عاداه  من  تصور  الذي  السالم(  )عليه  احلسني  لواء 
ساريَته، دون أن يعلَم، إن القدرة اإلهلية شاءت علوه وخذالن 
من عاداه، لتكون حصيلة ذكره منحرصًة يف معامل فانية بقيت 
البيت  أهل  ومقاتلة  بعداء  شاركوه  قوم  حثالة  مع  إليه  تشري 

)عليهم السالم(..
ولد سنة  إن مسلام  األنساب(  )باب  الببهقي يف  النسابة  وذكر 
الذين كتبوا  ٢5 هجرية، ويذهب أكثر املؤرخني وأهل السري 

يف واقعة الطف إنه ملا استشهد كان له من العمر 35 سنة..
)عليه  املؤمنني  أمري  عمه  كنف  يف  مسلم  وترعرع  نشأ  فقد 
السالم( وأبيه عقيل بن أيب طالب )سالم اهلل عليهام( ومِلا وجد 
مسلٍم من مؤهالت جتعله يف  السالم( يف  )عليه  املؤمنني  أمري 
أعاَر  وشهامته،  وبطولته  للعلم  استعداده  من  الرجال  مقدمة 
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له اهتاممًا وأغدَق عليه من علومه وأصبَح موضَع عنايته وجعله 
احد رجال دولته الذين يعتمد عليهم يف املهامت..

يلفت  ما  أول  فإن  املقدسة  حلرضته  الدخول  تروم  حينام  واآلن 
انتباهك هو ِعامرة املزار الزاهية، فقبل أن تطأ بقدميِك حدود ما 
شهيد  يا  عليك  )السالم  عليها  كتب  لوحة  جتد  بالطارمة  تسمى 
ياسني  سورة  من  سطرت  قرآنية  آيات  ثم  احلسينية(،  الدعوة 
املباركة عىل هيأة حزاٍم يف مقدمة املزار الرشيف، ثم  جتد بيتني من 

الشعر تتجىل فيهام الدعوة لزيارة السفري:

من  تضفيه  وما  املرايا  انعكاسات  بني  املرشف  احلرم  باب  ويف 
بالذهب  أطرت  التي  الباب  ناصية  وبني  املقدس  للمكان  مجالية 
عقيل  بن  مسلم  مزار  واجهة  بترشفه  سواه  دون  تباهى  الذي 

)سالم اهلل عليه( ..

وقبل إن تلَج الواحة القدسية هذه، تقرأ الزيارة اخلاصة بمسلم 
)عليه السالم( التي تتوسط بايَب احلرم املطهر، وما أن تنتهي من 
احلسني  عم  يبن  عليك  )السالم  قول:  أمامك  ليتضح  تالوتك 
عبق  فتهجس  والكرامات،  الربكات  عليك  تنهال  ثم  وسفريه( 
الطيب، الذي شاء اهلل إال يربد، وحيث تزين املكان سورة النور 
هبيأة حزاٍم من آياهتا املباركة، وبينام أنت يف أوج زيارتك تلمح قرب 
الشهيد يرصح بام وقع من ظلٍم وحيف بِه، وتوايل النازالت عىل 

مرِّ العصور..
بني  وهي  وعال(،  )جل  الرمحن  مالئكة  به  حتدُق  الرشيف  قربه 
مهّللة ومكرّبة، وحيث قرب الشهيد الذي ازدان بالزخرفة واإلبداع 
يف التصميم تشكلت شبابيكه من الفضة هبيأة أقواس بلغ عددها 
أركانه  الرمحن، وتعلو  آيات من سورة  فوقها  ستة عرش، خطت 
أعلني  أن  تيش  وهي  املزار  قبة  تطالع  نحاسيا  قندياٍل  عرش  ستة 

ظلمة آل البيت )عليهم السالم(..  

م�سلما حقًا  كنت  اإن  م�سلمًا  زر 

واألثم �سريحًا �سم اأقد�ض هيكٍل

جت�سما فيه  والإمي��ان  فالدين 

للحق فيه الأر�ض طاولت ال�سما
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قرب  عن  وجنوبًا  الكوفة،  ملسجد  الرشقية  الزاوية  جهة  واىل 
مسلٍم )عليه السالم( يرقد املختار الثقفي )رضوان اهلل عليه( 
اهلامم الثائر لدم اإلمام احلسني )عليه السالم( ومن الصادقني 
يف وفائهم ألهل البيت )عليهم السالم( والذي قاد ثورة الثأر 
السالم( وباركها اإلمام عيل  قتلوا اإلمام احلسني )عليه  ممن 

بن احلسني السجاد )عليه السالم(..
ومنهم  خريا  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  أئمة  فيه  قال  وقد 
اإلمام الصادق )عليه السالم( الذي قال: »ما امتشطت فينا 
برؤوس  املختار  إلينا  بعث  حّتى  اختضبت،  وال  هاشمية 
الباقر  اإلمام  قال  كام  السالم(«،  )عليه  احلسني  قتلوا  الذين 
قتلتنا،  قتل  فإّنه  املختار؛  تسّبوا  »ال  حقه:  يف  السالم(  )عليه 
وطلب بثأرنا، وزّوج أراملنا، وقّسم فينا املال عىل العرسة«، 
وقال عمر بن عيّل بن احلسني )عليهم السالم(: »إّن عيّل بن 
احلسني )عليهام السالم( ملّا ُأيت برأس عبيد اهلل بن زياد ورأس 

يل  أدرك  الذي  هلل  احلمد  وقال:  ساجدًا  خّر  سعد،  بن  عمر 
ثأري من أعدائي، وجزى اهلل املختار خريًا«.

ويف عودة للحديث عن صحن مسلم بن عقيل )عليه السالم( 
منائر  الستار، عن مرشوع  الكوفة  امانة مسجد  فقد اسدلت 
فعاليات  ضمن  املنائر  م��رشوع  افتتاح  وج��رى  الصحن، 
بمناسبة  يقام  الذي  العارش  السنوي  الثقايف  السفري  مهرجان 
ذكرى قدوم الشهيد مسلم بن عقيل )عليه السالم( اىل مدينة 

الكوفة، بمشاركة علامئية ورسمية واجتامعية.
ان  املوسوي  جميد  حممد  السيد  الكوفة  مسجد  امني  وق��ال 
هذا التاريخ أصبح يف األعوام األخرية ايقونة مضيئة اسمها 
بن  مسلم  الشهيد  قدوم  الستذكار  الثقايف،  السفري  مهرجان 
عقيل )عليه السالم( اىل مدينة الكوفة مرساًل من قبل االمام 

احلسني )عليه السالم(، يف اخلامس من شوال لسنة ٦0 ه�.
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هر 
ل�سا

ي ا
 عل

ها:
رّ يعد

ة البقيع
ّ
لكي ال ننسى جريمة تهديم قبور جن

السيد  باكستان،  يف  للشيعة  األعىل  املجلس  رئيس  قال 
فاجعة  عىل  الساكتني  إن  النجفي،  املوسوي  عيل  محيد 
والصحابة  السالم(  )عليهم  البقيع  أئمة  قبور  هتديم 
اإلنذار  ينسوا  ال  أن  جيب  املؤمنات،  والنساء  األخيار 
الذين  الظاملني  كعقوبة  عقوبتهم  ستكون  وإال  اإلهلي 
بيته األطهار )عليه وعليهم  النبي األكرم وأهل  ظلموا 

أفضل الصالة والسالم(.
»عىل  إن  األليمة:  باملناسبة  له  بيان  يف  املوسوي  وقال 
بإعادة  ويطالبوا  سباهتم  يف  يبقوا  ال  أن  مجيعًا  املسلمني 
بناء القبور الطاهرة يف جّنة البقيع، وإعالهنا تراثًا عامليًا 
كبقية املشاهد واألرضحة غري اإلسالمية حول العامل«، 
احتجاجهم  سيواصلون  باكستان  يف  »الشيعة  مضيفًا 
واملشاهد  الطاهرة  القبور  تدنيس  جريمة  ضد  السلمي 

املقدسة جلّنة البقيع املعّظمة«.

حقوقنا  وإرجاع  لنهوضنا  الوحيد  »السبيل  بأن  وأكد 
املقدسة  األماكن  مجيع  كرامة  استعادة  هو  كمسلمني، 
البيت  أهل  قبور  من  احلجاز  أرض  عىل  ُدّم��رت  التي 

)عليهم السالم( والصحابة األخيار«. 
غري  املعابد  بأن  ي��رون  السالم  »مّدعي  بأن  وأض��اف 
اإلسالمية أغىل من املعابد اإلسالمية، وهلذا السبب يتم 
محايتها وإعالهنا تراثًا عامليًا بينام يتم سحق رموز الرتاث 

اإلسالمي«.
وشدد املوسوي، عىل أن »الوقت قد حان اآلن لنصبح 
يرتكبون  الذين  اإلرهابيني  هؤالء  ضد  واح��دًا  صوتًا 
بأن  مؤكدًا  اإلس��الم��ي«،  العامل  يف  األرضح��ة  تدنيس 
جنة  تدنيس  ضد  صوهتا  رفعت  إذا  اإلسالمية  »األمة 
البقيع وجّنة املعال، ملا جترأ اإلرهابيون الشياطني اليوم 

عىل إهانة أرضحة اإلسالم يف أي جزء من العامل«.
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استئناف  اإليرانية  احلكومة  نّية  عن  إعالمية،  وسائل  أفادت 
زائري  أمام  الفرصة  إلتاحة  وبالعكس،  العراق  إىل  الرحالت 
مرشوطًا  األم��ر  يبقى  فيام  املقدسة،  العتبات  لزيارة  البلدين 
بموافقة املركز الوطني اإليراين اخلاص بمكافحة وباء كورونا.

استعدادها  عن  اإليرانية  والعمرة  احل��ج  منظمة  وأعلنت 
يف  املقدسة  العتبات  لزيارة  بالدها  مواطني  إرسال  الستئناف 

العراق، برشط االلتزام بإجراءات الوقاية من الفريوس.
اهلل  صحبة  املقدسة  العتبات  لشؤون  املنظمة  مدير  نائب  وقال 
رمحاين: إن »بالده مستعّدة الستئناف إرسال احلجاج اإليرانيني 
أن  جيب  الرحالت  هذه  »استئناف  بأن  مستدركًا  العراق«،  إىل 
تتم بموافقة املركز الوطني ملكافحة كورونا، واجلهات الرسمية 

يف العراق«.
تسهيل  فسيتم  الطرفني،  من  املوافقة  متت  حال  »يف  وأضاف، 

زيارة احلجاج اإليرانيني للعتبات املقدسة يف العراق«.
وأعرب رمحاين عن أمله »بعودة النشاط السياحي بني البلدين، 
اإلجراءات  وتوفري  املقدسة  للعتبات  احلّجاج  زيارة  وتسهيل 

الصحية الالزمة لسفرهم«.

أمحد  العراق  يف  الفلسطيني  السفري  أكد 
األعىل  الديني  املرجع  »موقف  ان  عقل 
املواقف  اكثر  من  السيستاين  عيل  السيد 
القضية  جتاه  العراقية  والقوية  الواضحة 
العراقي  املوقف  وحد  والذي  الفلسطينية 

جتاه قضيتنا.
وق���ال ع��ق��ل يف ت��رصي��ح ص��ح��ف��ي: إن 
أو  حكوميا  كان  س��واء  العراق  »موقف 
االعتداءات  إزاء  واضح  شعبيا،  أو  حزبيا 
اإلرسائيلية عىل فلسطني، وموقف املرجع 
السيستاين كان واضحا  السيد عيل  األعىل 
أيضا ووحد املواقف العراقية جتاه قضيتنا«.

واضحًا  موقفًا  »هناك  أن  إىل  عقل  وأشار 
ال��ذي  العراقي  الشعب  قبل  م��ن  أي��ض��ًا 
بغداد  يف  األخرية  التظاهرات  عنه  عربت 
السياسية  القوى  أن  كام  واملحافظات، 
تضامنية، فضال  بيانات  العراقية أصدرت 
ملتهبا  كان  ال��ذي  العراقي  اإلع��الم  عن 

ومساندا لفلسطني«.

إيران تستعد الستنئناف رحالت 
مواطنيها لزيارات العتبات المقدسة

سفير فلسطين لدى العراق 
يشيد بمواقف اإلمام 

السيستاني
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أساسيات
لتحقيق التربية األسرية السليمة

الرتبيُة األرسيُة تكمن يف أن األرسة هي العامل األكرب تأثريا 
بني  والود  واحلب  التفاهم  عىل  املبنى  فاملنزل  األطفال  بحياة 
أصحاء  وام��رأة  ورجل  وشاب  طفل  منه  خيرج  أف��راده  مجيع 
تزرع  التي  األرض  هي  األرسة  سوي.  سلوك  وذوو  نفسيا 
هبا نبتة الطفل إذا صلحت مجيع أحواله وهو أساس النجاح 
فالبد  السليمة.  األرسي��ة  الرتبية  اسم  يسمى  ما  وذل��ك  له 
من  والبد  األبناء  مع  جيد  بشكل  التعامل  مراعاة  اإلباء  من 
استخدام مجيع أساليب الرتبية احلديثة والقائمة عىل عدة عوامل 
من شأهنا خلق جيل جديد قوى يمكن االعتامد عليه من شأنه 
يبنى شخصية قوية يعتمد عليه إذا عودته عىل أسلوب النقاش 
لن خياف منك ولن خيّبئ عنك أي يشء والبد من انصياع كال 
الطرفني إىل الطرف اآلخر وعدم االستهانة بكالم الطفل مهام 
كان وخذه عىل حممل اجلد. وأنك بالفعل مهتم لكالمه حتى 
وان كان غري جمد  وبعد أن ينتهي من حديثه قم أنت بدورك 
نفس  يف  نظرك  وجهة  له  وقل  يفكر  هو  مما  أفضل  بتعليمه 
املوضوع بشكل جيعله يقتنع فعليا. وبالرغم من وضع احلرية 
وترك الطفل خيتار هناك أيضا طريقة وهي وضع حدود نعم 

به  يقوم  عمل  لكل  حدودا  هناك  أن  طفلك  يعرف  أن  تذكر 
بالتعاليم  االلتزام  من  والبد  وللحياة  للمنزل  حاكام  وهناك 

والعادات اجليدة وعدم ترك األمور جترى كام تشاء.
الطرائق  أهم  الطريقة من  تلك  اإلباء واألبناء  والصداقة بي 
إذا عاملت طفلك عىل أنه صديقك سوف ال خياف منك أبدا 
وال خيفي عليك أي يشء وحيبك وتتكون لديه شخصية قوية 
جدا. ويعلم أنه يستند عىل أساس قوي من بعده وهو والده 
بدون خوف  يواجه أي صعوبة  الكلمة جتعله  تلك  أيب معي 
ودون قلق سوف تبنى شخصية قوية ال هيزها أي يشء كان. 
ال تنس أن تدلل طفلك نعم البد من التعامل يف منزل ميلء 
باحلب اشرت له هديه اشرت الوجبة التي حيبها طفلك قم بأي 
يشء تعلم انه سيسعد من كل قلبه لرؤيته سوف يكون مردود 
هذا حب أكثر من طفلك لك سوف يعرف أن هناك من هيتم 
به. فعند مرور الوقت سوف يقوم ابنك برد تلك األشياء لك 
سوف يشرتي الوجبة التي حتبها سوف يأخذك للمكان الذي 
وتكرب  تسقي  العمر  طوال  تبقى  حياتك  ثمرة  هو  ابنك  حتبه 

فيها وعند مرور العمر حتصد ما زرعته.

د. إيامن الكبييس
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وتغريت  أوالدي.  مزاجية  تغريت  متى  منذ  أعرف  ال 
عاداهتم. صارت جلساهتم حويل كئيبة، ال صوت هلم 
وال مشاكسات يفتعلها أحدهم. مل تعد ابنتي تدس أنفها 
كلامت  بعض  وتلتقط  النظر  لتسرتق  هاتفي  وبني  بيني 
من حمادثتي الفيسبوكيْة حتى أنا مل أعد أستخدم هاتفي 
ملقى  أمي  مع  به  تكلمت  مرة  أخر  منذ  فهو  اجل��وال 
هناك عىل الطاولة ساكن بال وميض. ملاذا مل تعاود أمي 

أحيانا  خاصمتني.  ربام  م��رة؟!.  أخر  منذ  يب  االتصال 
مقتضبة  كلامت  معها  تتكلم  بأبنتي  تتصل  بأهنا  أشعر 
منذ  بعربات حزينة وخيتفي.  ما خيتنق صوهتا  ورسعان 
أيب  يعد  مل  حويل.  من  يشء  كل  تغري  أوالدي  تغري  أن 
اليوم  ذاك  منذ  أحوايل،  عىل  مطمئنًا  منامايت  يف  يزورين 

صحوت ومل يعد النوم يدامهني.

توصلت دراسة حديثة إىل أن أعراض مرض »كوفيد 
19« األكثر انتشاًرا وخاصة احلمى، مل تكن شائعة بني 
ووجدت  كورونا.  بفريوس  أصيبوا  الذي  األطفال 
الدراسة أن الغالبية العظمى )نحو 81%( من أكثر من 
1٢ ألف طفل مصاب بعدوى فريوس كورونا شاركوا 
الباحثون  واستخدم  باحلمى.  يصابوا  مل  الدراسة،  يف 
بيانات من السجالت الطبية اإللكرتونية ل�33 منظمة 
للتحليل  اخلاضعني  املرىض  مجيع  كان  صحية  رعاية 
بالوباء.  إصابتهم  وشخصت  عاما   18 سن  حتت 
وظهرت أعراض اجلهاز اهلضمي مثل الغثيان والقيء 
واإلسهال بني 13.9% من األطفال املرىض، يف حني 
كان الصداع وأعراض عصبية أخرى لدى أقل من %5 
 %8 وأصيب  الدراسة،  شملتهم  الذين  األطفال  من 
بطفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى نتيجة للفريوس.

الصحة  منظمة  يف  الوبائية  باألمراض  خ��رباء  وأك��د 
املصابني  سًنا،  األصغر  خاصة  األطفال،  أن  العاملية 
مع  مقارنة  خفيفة  أعراض  من  يعانون  بكوفيد-19 

البالغني وكبار السن.

تعدُّ قضية البيئة الثقافية التي ينشأ هبا الزوجان من القضايا 
القضية  هلذه  ملا  عام  بشكل  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  املهمة 
التناسل  أجل  من  البرش  يف  اهلل  أوجدها  فطرية  طبيعة  من 
والتكاثر، ومن هذا املنطلق تأخذ أسباب اخلالفات الزوجية 
نتيجة عدم تكافؤ الثقافة واختالف بنى حياهتام قبل الزواج، 
قال تعاىل:) َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا ( سورة نوح آية)14(، أي 
فاألسس  األخر  عن  تربيته  وطرائق  تنشئته  ختتلف  فرد  كل 
والقيم وامَلعايري التي غرست منذ الطفولة ونمت وترعرعت 
الفتاة متمسكة  الفتاة التي اقرتن هبا، فمثال  معه ختتلف عن 
دينية وعادات هو غري متمسك هبا وتتناقض  بقيم وتعاليم 
مع عاداته وتقاليده فهنا حتدث املشكلة0 ومعاناة كل منهام 
اي من املمكن إجياد توافق اجتامعي وثقايف بينهام كي  تستمر 
هو  بينهام  والتفاهم  املتبادلة  الثقافة  الن  الزوجية  عالقتهام 
الذي يوّلد العالقات التي هلا األثر املبارش يف التكيف الواعي 
واالستقرار النفي وبالرايل وهو أساس التكامل االجتامعي 
عامة  بصورة  السلوك  التأثري  يف مشكالت  وذو  يف األرسة 
احد  قبل  من  السوية  غري  املعادلة  يف  أحيانا  تتمثل  والتي 
التي  اخلاطئة  االجتامعية  للتنشئة  نتيجة  لآلخر  الزوجني 
تنتج زوجا أنانيا ال هتمه أرسته وال سعادهتا أو تصنع زوجة 
هيدم  مما  عليه  تتجسس  او  وأوالده��ا  زوجها  هتمل  مهملة 
سعادهتا ويبعث امللل يف نفوسهم لذا فان للتنشئة االجتامعية 
يف الصغر دورا خطريا يف نجاح او فشل الزواج وللوالدين 

حصة األسد يف تقوية بناء شخصية واستمرار نجاحها.

األطف���ال  تأث���ر  ح���ول  نتائ���ج 
بأعراض كورونا

 المتبادلة
ُ

 األسرية
ُ

الثقافة

قصة أسرية
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لكي  ناقصة  تكون  أن  احلياة  طبيعة  فمن  مستحيل،  يشء  كل  يف  الكامل 
تسعى يف سبيل سد هذا النقص فال تقف، ومن الكامل أن تدرك نقصك، 
ومن النقص أن تظن بأنك كامل.. فالكامل هو أن تسعى لبلوغه ما بقي يف 
صدرك نفس يرتدد.. وهو يف ثالثة: املبدأ الرشيف للنفس، والفكر السامي 

اهر للقلب؛ وهي معاين الكامل اإلنساين. للعقل، واحلب الطنّ

يف النتظار

أراك يف كل املرايا، تعيد ترتيب الوجوه، تستبدل 
وتسلب  ألقابًا  متنح  ببعض،  ال��وس��وم  بعض 
األحداث  وجه  وتغري  التاريخ  تستنطق  أخرى، 

كام جيب. 
فتزداد  الفارعة،  النخيل  رؤوس  عىل  بيدك  متر 
للرتاب حبًا، لكنها تبقى شاخمة، تتطلع إىل يومك 
الباذخ اجلامل، تتنسم الريح عسى أن تأيت ببشارة 
يف  اندست  الليل  راوده��ا  ف��إذا  األمح��د،  العود 

جلباب احللم القابل للتنفيذ.
يف  متخر  الذكريات،  جتلس  القلب  ضفة  عىل 
املشهد  تستفز  األرق  من  نوبة  الكلامت،  عباهبا 
يف  احلقيقة  وتنغمر  بالبياض،  الصمت  فيورق 
مطاوي الكالم حياًء منك، بيد أنك تفصح عنها 

فرتتد نقية قوية كزهرة برية مل تُشْبها الظنون.
أمجل  إليك  يزجي  بخرضته،  الربيع  يتشبث 
وابتسام  امل��اء،  وخرير  الكروان،  دعاء  هداياه: 
حتية  عليك  يلقي  الصباح،  ورد  وإكليل  الوليد، 
القيام: سالم عليك يا قائاًم بالقسط، يا عني احلياة 

وهنرها الدائم احلضور، الفائق الظهور. 
وتبحر  الظنون،  وتقربك  العيون،  بك  تقرُّ  متى 
يف غمراتك القلوب، وحترب يف لقائك النفوس؟! 
متى تعلن غايتك وُتعيل رايتك؟! فتمألها ضياًء 

ونقاًء وانبعاثًا من جديد.    

أشياؤنا اجلميلة�سمت البيا�ص

لوحة عن تفجري كابول.. 
ويفرحون  ينرصوننا،  شيعة  لنا  واختار  السالم:  عليه  عيل  اإلمام  قال 

لفرحنا، وحيزنون حلزننا، يبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا.
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من مواقف املرجعية
 جتاه القضية الفلسطينية

ت�سل  اليوم  اإحداهما  من  انطلقت  اإذا  جزيرتان 
لالأخرى بالأم�ض

جتاه  العليا  الدينية  املرجعية  مواقف  من 
القضية الفلسطينية:

»وإذا مل يكن من املرتقب من أعداء اإلسالم 
املعتدين  مع  يصطفوا  أن  إال  واملسلمني 
والغاصبني فإنه ال يرتقب من املسلمني إال 
أن يقفوا مع إخواهنم وأخواهتم يف فلسطني 
العزيزة ويرّصوا صفوفهم وجيندوا طاقاهتم 
يف الدفاع عنهم ووقف العدوان عليهم..«.

احلسيني  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع 
حمرم   ٢٦ بتاريخ  ظله«  »دام  السيستاين 

14٢3 ه��.

بشكل  غريب  أم��ٌر 
يتعلق  فيام  استثنائي 
ديوميد  باجلزيرتني 
أقىص  )يف  ال��ك��ربى 
روس����ي����ا(  رشق 
الصغرى  وديوميد 
)داخ��������ل ح����دود 
املتحدة(  الواليات 

والتي تتحدى قانون املناطق الزمنية، فهام جزيرتان متجاورتان واملسافة 
بينهم )4( كم تقريبًا ولكن يوجد فرق زمني )٢1( ساعة بينهام.

تكون  املياه  ألن  الشتاء  فصل  خالل  بينهام  امليش  يمكن  واجلزيرتان 
متجمدة يف اخلط الفاصل بينهام، ولكن الفرق الزمني الشاسع يمكن 
أن يغرّي األحداث العادية بطرائق عجيبة، فعندما يكون الوقت عرصًا 
األمريكية،  اجلزيرة  يف  عرصًا  الوقت  أيضًا  يكون  الروسية  اجلزيرة  يف 
عرص  األمريكية  اجلزيرة  ويف  اليوم  عرص  الروسية  اجلزيرة  يف  لكن 
األمس!!, إذًا فام هو سبب هذا الفارق الزمني الضخم؟.. السبب يعود 
 )IDL( الدويل  التاريخ  خط  يمر  حيث  للجزيرتني،  املميز  املوقع  اىل 
بينهام، وهو خط ومهي يمر عرب املحيط اهلادي ويضبط التوقيت الزمني 
جزيرة  عن  ساعة   ٢1 الكربى  ديوميد  جزيرة  تتقدم  لذلك  العامل،  يف 
ديوميد الصغرى فأصبحتا  تسميان ب� )جزيريت الغد و جزيرة األمس(.
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           ن�سرة الق�سية الفل�سطينية
العلوي  ال�سحن  يف  الأ�سرف  املكان:النجف 

املطهر 
املنا�سبة: مهرجان لن�سرة الق�سية الفل�سطينية

الزمان:  �سبعينيات القرن املا�سي..
املرجع  يتو�سطهما  الجالء  العلماء  من  جمٌع 
)مد  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  الأعلى 
ال�سدر  باقر  حممد  ال�سيد  وال�سهيد  ظله( 
اهلل  ن�سر  ال�سيد  وال�سهيد  ه(،  �سررّ )قد�ص 
كربالء  وحمافظ  ه(،  �سررّ )قد�ص   امل�ستنبط 
اهلل(،  )رحمه  احلبوبي  الرزاق  عبد  ال�سيد 
اخلوئي  القا�سم  اأبو  ال�سيد  الأعلى  واملرجع 
ه( وجنله الكرب ال�سهيد ال�سيد �سيد  )قد�ص �سررّ

جمال الدين اخلوئي )رحمه اهلل(.




